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PE DA GÓ GU SOK SZE MÉ LYI SÉG VIZS GÁ LA TA

SZEBENI Ri ta
Ad junk tus, Eszterházy Kár oly Fő is ko la, Pszi cho ló gia Tan szék

E-mail: rszebeni@ektf.hu

Institute of Psychology, University of Debrecen

ÖS  SZE FOG LA LÓ

A ta nul mány olyan pe da gó gus-sze mé lyi ség ku ta tás ered mé nye it fog lal ja ös  sze, amely 2009-ben
560 pe da gó gus vizs gá la ti anya gá ból ké szült. A ku ta tás cél ja az volt, hogy a Bo lo gna rend sze rű
ta nár kép zés pá lya szo ci a li zá ci ós mun ká ját se gít se. Át te kin ti a ha zai és nem zet kö zi ku ta tá sok
egy-egy re le váns te rü le tét a pe da gó gus szak ma, pe da gó gus sze mé lyi ség tárgy kör ben. Ös  sze -
ha son lí tá so kat tesz a kom pe ten cia ala pú és a ha gyo má nyos ok ta tás ban dol go zó pe da gó gu -
sok sze mé lyi ség ál la po tá ra vo nat ko zó an, az em pá tia és a ki égés kér dő ívek ből nyert ada tok
alap ján.

A bo lo gnai fo lya mat so rán át ala ku ló ma gyar fel ső ok ta tás ban a ta nár kép zés is át ala kult.
Re form tö rek vé se i ben a kom pe ten cia ala pú ta nár kép zés a leg hang sú lyo sabb, de a már pá -
lyán mű kö dő pe da gó gu sok is dol goz nak kom pe ten cia fej lesz tő mód sze rek kel. Szisz te ma ti -
kus fel ső ok ta tá si, kép zé si előz mé nye ezek nek a re form tö rek vé sek nek nem volt, a ta pasz ta -
la tok fel dol go zá sát pe dig ne he zí tet te, hogy az át ala ku lás csak a kö zel múlt ban zaj lott le, és
zaj lik ma is.

Te kint ve, hogy a vál to zá sok az is ko la rend szer min den szint jét érin tik, el en ged he tet len
egy tu da tos pá lya szo ci a li zá ci ós prog ram ki dol go zá sa a ta nár kép zés kép zé si ide jé re vo nat ko -
zó an. A kom pe ten cia ala pú ok ta tás nem csak a mód szer ta ni is me re tek meg újí tá sát, tan anya -
gok di gi ta li zá lá sát, a pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai is me re tek át gon do lá sát kény sze rí ti ki, ha nem
a hoz zá tar to zó adek vát pe da gó gus sze mé lyi ség ről is biz to sabb kép pel kell ren del kez ni ük 
a kép ző he lyek nek. An nál is in kább, mert a kom pe ten ci á kat meg fo gal ma zó ta nár kép zé si ké pe-
sí té si kö ve tel mé nyek szá mos – a ko ráb bi nál konk ré tabb – sze mé lyi sé get érin tő el vá rást tar -
tal maz nak. 
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PE DA GÓ GUS SZE REP, PE DA GÓ GUS-SZE MÉ LYI SÉG KU TA TÁ SOK
MA GYAR OR SZÁ GON ÉS KÜL FÖLD ÖN

Az em be rek kü lön böz nek egy más tól ké pes sé ge ik, ér dek lő dé si kö rük és sze mé lyi sé gük sa já -
tos sá ga i ban. Ezek alap ján min den em ber egy sor pá lyá ra al kal mas. E pá lyák mind egyi ke 
a szemé lyi ség jel lem zők sa já tos struk tú rá ját igény li. Így az is el mond ha tó, hogy min den pá lya
bi zo nyos szá mú em ber szá má ra hoz zá fér he tő. A pá lyák kal kap cso la tos kva li fi ká ci ók és azok
a kö rül mé nyek, ame lyek ben az em be rek dol goz nak, fo lya ma tos vál to zás ban van nak. Ezek
egy em ber éle tén be lül is moz gás ban van nak, no ha a sze mé lyek sze mé lyi ség struk tú rá ja re la -
tí ve ál lan dó. Ezért a pá lya vá lasz tást és be il lesz ke dést fo lya mat nak kell te kin te ni, ami lé nye -
gé ben az ön el fo ga dás ki ala kí tá sá ból és meg va ló sí tá sá ból áll. Va ló já ban ez egy komp ro misz -
 szum ke re sés a szak mai sze rep ki pró bá lás és az egyé ni as pi rá ci ók kö zött. A ku ta tá sunk ké sőbb
elem zen dő em pi ri kus ré sze eb ből a fo lya mat ból ra gad ki egy sta ti kus ál la po tot, azt he lye zi fó -
kusz ba. A si ke res pá lya be töl tés vizs gá la ta nem nél kü löz he ti a le ír ha tó sze mé lyi ség jel lem ző -
ket, ame lyek adott pá lyá ra al kal mas sá tesz nek egy cso por tot, ese tünk ben a pe da gó gu sok
csoport ját. Mel let te meg kell raj zol ni azt a kontextustérképet, amely ben ez a szak ma ki fej ti
hatá sát, és fő ként azo kat a sze mé lyi ség ál ta li be fek te té se ket, ame lyek kel az ön de fi ní ció, önel -
fo ga dás ki ala kul hat.

Mun kánk ban, ami kor a pe da gó gu sok sze mé lyi ség vizs gá la tát tűz zük ki cé lul, tu laj don kép -
pen a pályaidentifikációnak egy pil la nat nyi ál la pot tér kép ét mu tat juk be, ugyan ak kor a pá lyá -
ra lép ve a fog lal ko zás, szak ma mű ve lé sé hez tar to zó ké pes sé gek va ló ság pró bák ál tal hi te le sí -
tőd nek, így ál lan dó an vál toz nak. Helembai (1997, idé zi Bagdy, 1997) komp lex sze mé lyi ség-
és sze rep vizs gá lat után ju tott ar ra a kö vet kez te tés re, hogy a pá lya von za lom mo ti vál ta iden ti -
fi ká ci ó nak két fő sza ka sza van. Az an ti ci pált pályaidentifikáció fo lya ma tá ban va ló já ban
szubidentifikációs tör té né sek zaj la nak le, sze rep ös  sze te vő ket, sze rep el vá rá so kat gyűj te nek 
a sze mé lyek. En nek nyo mán tör té nik majd meg a tény le ges azo no su lás, ami kor a sze mé lyek egy
sa já tos, csak rá juk jel lem ző szak mai sze re pet ala kí ta nak ki, és a sok szor mo za ik sze rű, sé ma -
sze rű sze rep vi sel ke dés ből egye di sze rep kon fi gu rá ci ót te rem te nek. A fo lya mat nak krí zi sek kel
ter helt él mé nyei van nak, hi szen a va ló ság pró bák mint in ter ak ci ós le he tő sé gek igen vál to za -
to sak és élménydúsak, va la mint ki kény sze rí tik az ál lan dó ön de fi ní ci ót, fel té ve hogy en nek
alap ja it a kép zés ki dol goz ta.

A pe da gó gus-sze mé lyi ség vizs gá la tok ha son ló ak ab ban, hogy az ide á lis ta nár jel lem ző it
kí ván ják le ír ni, és kü lön böz nek ab ban, hogy ezt mi lyen szem pont ok men tén te szik. 

N. Kol lár (2008) vé le mé nye, hogy az „ide á lis ta nár” kér dés kör ben ra gad ha tók meg leg -
in kább a pe da gó gu sok kal szem be ni el vá rá sok. Ezek há rom cso port ba ren dez he tők. Az el ső 
a sze mé lyi ség vo ná sok kö re. A szer ző sze rint itt a meg ér tés, tü re lem a leg gya ko ribb el vá rás.
A má sik az in tel lek tu á lis di men zió, amely a szak tu dás sal azo nos és vé gül a ta ní tá si mód sze -
rek, amely nek a „jól ma gya ráz” tí pu sú el vá rás fe lel tet he tő meg.

Gás pár és Holecz (2005) ar ra vál lal ko zott, hogy az el várt sze mé lyi ség jel lem zők he lyett
azt vizs gál ja meg, mi lyen jel lem zők kel ír ha tók le tény le ge sen a pe da gó gu sok. Ered mé nye ik
sze rint – ter mé sze te sen a tel jes ség igé nye nél kül – az lát szik, hogy a pe da gó gu sok ju ta lom -
füg gő sé ge ma ga sabb ér té kű a más szak má ból vett min ta ada ta i nál. Fo ko zot tab ban ve szé lyez -
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te tet tek mentál hi gi é nés szem pont ból a más fog lal ko zá sú ak kal szem ben. Ke vés bé nyi tot tak, ke -
vés bé ener gi ku sak, ér zel mi la bi li tás, ag gó dás, ala cso nyabb ön ér té ke lés jel lem zi őket. Va gyis
az adap tív stra té gi ák be épí té se, a meg küz dé si mó dok el sa já tít ta tá sa a kép zés ben el en ged he -
tet len.

Tóth (2000) sze rint a múlt szá zad for du ló ján a jó pe da gó gus ana lóg volt a jó em ber rel,
annak ki vá ló tu laj don sá ga i val: be csü le tes, mun ka bí ró, te kin tély tisz te lő, fe gyel me zett. A tö ké -
le tes em bert jel lem ző tu laj don sá gok so ra vég te len. Bu gán (1997) esz mé nyí tő pe da gó gi ai gon -
dol ko dás ered mé nye ként hi vat ko zik az ide á lis, tö ké le tes pe da gó gus ra, amely ter mé sze te sen
em ber fe let tit kö ve tel a szak ma mű ve lő i től. Ho lott a pe da gó gi ai ha tás rend szer az Én és a Másik
vi szo nyán ke resz tül szer ve ző dik és cso port di na mi kai tör té né sek ben ír ha tó le. Ez a ta nár-di ák
vi szony ma ga. A Rogers (1961, idé zi Tóth, 2000) ál tal le írt jel lem zők hoz tak újat a pe da gó gus-
di ák kap cso lat fe lől le írt pe da gó gus-sze rep el vá rás hoz. Rogers há rom jel lem zőt tart alap ve -
tően fon tos nak: a kong ru en ci át, a fel té tel nél kü li el fo ga dást és az em pá ti át. Mind há rom ab ban
új, hogy elő hív ja a sze rep mö gül az em bert, és ösz tön zi őt ar ra, hogy a va ló di sze mé lyi sé gé -
vel, gon do la ta i val, ér zel me i vel ve gyen részt a kap cso lat ban és ne sze rep ma ga tar tá sá val.
Rogers ha tá sa a ta nár-di ák kap cso lat re form já ban ki mu tat ha tó. 

Bóta és Győryné (1997) ta nul má nya szin tén fel is mer he tő en a hu ma nisz ti kus pszi cho ló -
gia ha tá sát mu tat ja ki a ta nár sze mé lyi ség gel kap cso lat ban. Men tál hi gi é nés szem pont ból ri zi -
kó fak tor nak te kin tik a szer zők, hogy a pe da gó gi ai kul tú rá ban, szem lé let ben még min dig fel -
lel he tő az a né zet, hogy a pe da gó gus nak nem le het nek ne héz sé gei, ő tö ké le tes, nem árul hat el
ér zel me ket, sze mé lyes sé gé vel nem ve het részt a di á kok kal va ló kap cso lat ban, csak sze rep ál -
la pot tal.

Ritoókné (1986) a pályaidentifikáció fo gal má val kap cso lat ban egy olyan vi szony fo gal -
mat ír le, amely mu ta tó ja a mun kát vég ző em ber és a pá lya kö ve tel mé nyek kö zöt ti meg fe le -
lés nek. A pá lya be töl tők élet út já nak egy-egy met szés pont ján vizs gál ha tó a pá lyá val va ló azo -
no su lás tar tal ma és mér té ke. Ritoókné (1986) lé nye ges nek íté li meg eb ben a fo lya mat ban még
a sze mé lyi ség re gu lá ci ós szint jét, szociabilitását, ener gia szint jét. Ezek egy faj ta él mény igényt
is kör vo na laz nak, ami az tán ta lál ko zik a szak ma él mény ígé re té vel. Ha ös  sze il lés ta pasz tal ha -
tó, ak kor jó esély van a hi va tás tu dat ki ala ku lá sá ra.

A kül föl di szak iro da lom pe da gó gus ku ta tá sa i ból Rushton, Morgan és Richard (2007) vizs -
gá la tát emel jük ki. A szer zők kí sér le tet tet tek a ha té kony ta nár sze mé lyi ség je gye i nek azo no -
sí tá sá ra. A Myers–Briggs-féle Sze mé lyi ség tí pus-in di ká tor fel hasz ná lá sá val kö zöl nek cik kük -
ben ada to kat eb ből a cél ból. Ered mé nye ik nek van ér vé nyes sé ge a je len le gi ku ta tás ra néz ve,
ezért mu tat juk be. A Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) jungi alap el ve ken nyug szik. 
A sze mé lyi ség négy bi po lá ris di men zi ó ját mé ri. 

Ext ra ver zió (E) – Introverzió (I) 
Ér zé ke lés (Sensing, S) – In tu í ció (N) 
Gon dol ko dás (Thinking, T) – Ér zés (Feeling, F)
Ítél ke zés (Judging, J) – Ész le lés (Perceiving, P)

Az el ső ská la egy be esik a klas  szi kus extraverzió-introverzió le írá sá val, ezért ezt nem
rész le tez zük.

Pedagógusok személyiségvizsgálata 7
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Ér zé ke lés (Sensing, S) – In tu í ció (N)
Ez a ská la azt mu tat ja, hogy az em be rek nek mi lyen pre fe ren ci á ik van nak ar ra vo nat ko zó an,
hogy ho gyan fo gad ják és ér tel me zik a kül vi lág ból ér ke ző in for má ci ó kat, ada to kat. Az ér zé -
ke lők in kább tu da tá ban van nak an nak, hogy ér zé ke lik a kül vi lá got, sze re tik a té nye ket, sze -
ret nek prak ti kus, konk rét prob lé mák ra kon cent rál ni. Ál ta lá ban úgy vé lik, hogy ha va la mi jól
mű kö dik, ak kor jobb nem vál toz tat ni raj ta. Az in tu i tív ke vés bé ada tok ra ér zé keny, in kább
han gu la tok ra, ér zel mek re, kon tex tus ra, és szí ve sen vál toz tat. Ez a tí pus az ész le lés ben a tu -
dat ta lan utat kö ve ti.

Gon dol ko dás (Thinking, T) – Ér zés (Feeling, F)
A gon dol ko dó lo gi kai ren det ké pez, ös  sze kap csol ja az okot az oko zat tal. Dön té se it az elem -
zés, kri ti ka, tárgy sze rű ség alap ján hoz za. Az ér ző funk ció a sze mé lyes von zás és ta szí tás alap -
ján mű kö dik. Job ban ér dek lik őket az em be rek, mint a fel ada tok. Igé nyük a har mó nia, a be -
fo ga dott ság, az egyet ér tés. A dön té sek vég ered mény ét az em be rek re tett ha tá suk sze rint
ér té ke lik.

Ítél ke zés (Judging, J) – Ész le lés (Perceiving, P)
Az ítél ke zők sze ret nek struk tu rált, ren de zett éle tet él ni. Erős az ön fe gyel mük, sze ret nek dön -
té se ket hoz ni, és sze re tik a ren det. Az ész le lők ru gal ma sabb élet stí lust ked vel nek, sze re tik 
a spon ta ne i tást, sze re tik nyit va hagy ni a dol go kat, gyak ran az utol só pil la nat ra hagy ják a ten -
ni va ló kat. Az ész le lők re a nyi tott ság, a spon ta ne i tás jel lem ző és a kül ső in for má ci ók irán ti
kí ván csi ság.

A szer zők ku ta tá si előz mény nek te kin tet tek egy ko ráb bi vizs gá la tot, amely ben 5366 ame -
ri kai ta nár ról sze rez tek ada to kat, és eb ben a leg pre fe rál tabb kom bi ná ció a kö vet ke ző volt:
ESFJ, va gyis extravertált, ér zé ke lő, ér ző, ítél ke ző. Ér de kes sé ge en nek a ku ta tás nak, hogy kü -
lönb sé get ta lál tak az ál ta lá nos is ko lai és a kö zép is ko lai sza kos ta ná rok kö zött. Ők már vég -
zet tek vol tak, de még nem ta ní tot tak. Az ál ta lá nos is ko la i ak jel lem ző sze mé lyi ség pro fil ja az
SFJ volt, va gyis ér zé ke lő, ér ző, ítél ke ző, míg a kö zép is ko la i a ké NTJ, va gyis in tu i tív, gon dol -
ko dó, ítél ke ző. Ez utób bi ak in kább az el mé le ti és ös  sze tet tebb prob lé mák ra nyi tot tak, és von -
zód nak az in no vá ció és vál to zás iránt, in tu i tív ter mé sze tük mi att ki hí vá so kat ke res nek.

A Rushton, Morgan és Richard (2007) vizs gá lat ban 58 „elit” flo ri dai ta nár vett részt. 
(A cikk sze rint azért „eli tek”, mert egy kri té ri um rend szer – ame lyet eb ben az ál lam ban dol -
goz tak ki – an nak mi nő sí tet te őket.) Az „elit ről” szer zett ada to kat ös  sze ha son lí tot ták két kont -
roll po pu lá ci ó val. Random mó don ki vá lasz tott ál ta lá nos is ko lai ta ná rok al kot ták a kont roll -
cso por tot.

Hi po té zi sük sze rint az ESFJ (extravertált, ér zé ke lő, ér ző, meg íté lő) pro fil do mi nan ci á ja
he lyett az ENFP (extravertált, in tu i tív, ér ző, ész le lő) pro fil ba fog nak tar toz ni a vizs gált sze -
mé lyek, és kér dés volt az is, hogy men  nyi re ké szek a koc ká zat vál la lás ra. Ered mé nye ik szerint
az elit ta ná rok nem szél ső sé ge sen koc ká zat vál la lók, igye kez nek azt mi ni ma li zál ni. 

Az át lag ta ná rok sze mé lyi ség pro fil ját az zal ma gya ráz ták, hogy ezek a sze mé lyek azért
választ ják a ta ná ri pá lyát, mert a rá juk bí zott gye re kek igény lik a tö rő dést, a gon dos ko dást. 
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Ők rend sze rint el kö te le zet tek, lo já li sak, nagy tü re lem mel bír nak. Job ban sze re tik, ha a dol gok
kont roll alatt van nak, a ki szá mít ha tó sá got előny ben ré sze sí tik a spon ta ne i tás sal szem ben.
Papír-ce ru za gya kor la to kat vé gez tet nek, mun ka fü zet-há zi fel ada to kat ad nak, a ta nu ló kat me -
mo ri zá lás ra ösz tön zik, sze re tik a ren det, a fe gyel met. 

Az át lag pe da gó gu sok ESFJ sze mé lyi ség kép le te sze rint en ge del mes, tisz te let tu dó em ber -
ként ír ha tók le. Ők azok, akik fe le lős sé get érez nek azért, amit itt és most meg kell ten ni ük,
realisz ti ku san vi szo nyul nak az élet hez. Prag ma ti ku sak, em pa ti ku sak, akik jól mű köd nek, ha
a sza bá lyok vi lá go san de fi ni ál va van nak. Erő sen igény lik, hogy a dol gok kont roll alatt le gye -
nek, sze re tik a kö vet ke ze tes sé get, a ki szá mít ha tó sá got. Gyak ran mond ják rá juk, hogy ők 
a Sta bi li zá to rok, Őrök, Vé del me zők, Tra di ci o na lis ták. Job ban sze re tik a már ki pró bált és meg -
bíz ha tó meg ol dá so kat, a jól be gya ko rolt el já rá so kat. Ha még is kell vál toz tat ni, ak kor sze re -
tik, ha en nek a me ne te szé pen lo gi ku san ki dol go zott, fel épí tett. Ok ta tá si re form moz ga lom ba
nem szí ve sen men nek be le. 

Az elit vizs gá la ti cso por tot (NF in tu i tív ér ző) ide a lis ták nak, szó szó lók nak, ve zé rek nek
mond ják, akik büsz kék egye di mi vol tuk ra, iden ti tá suk ra, és úgy te kin te nek ta nu ló ik ra, mint
au ten ti kus egyé nek re és sze re tik, ha ezt a ta nu ló ik ki is fe je zik. Az extravertált, in tu i tív, ér ző
és ész le lő ta ná rok jel lem ző en ener gi ku sak, lel ke sek, akik élet ve ze té sét a spon ta ne i tás és az
adap ti vi tás jel lem zi. Igen kre a tí vak, szó ra koz ta tó ak, ér té ke lik az egyé nek szük ség le te it, exp -
res  szí vek, a kül vi lág ra úgy te kin te nek, mint a le he tő sé gek vi lá gá ra. In tu í ci ó juk ar ra sar kall ja
őket, hogy új mó do kon csi nál ja nak dol go kat, mi vel ké szek az új fo gal mak gyors meg ra ga dá -
sá ra. Szá muk ra a vál to zás fon tos, hi szen op ti mis ták, ak tí vak, van fan tá zi á juk, sti mu lál ja őket
az új. Ta ní tá si stra té gi á ik szé les ská lán mo zog nak, sze re tik a ko ope ra tív ta nu lást, hang súlyt he -
lyez nek a di ver gens gon dol ko dás ra. Leg jobb for má ju kat a vál to zó hely ze tek ben mu tat ják
meg, ame lyek le he tő sé get ad nak kre a ti vi tá suk, ka riz má juk ki ak ná zá sá ra. Emel lett ér zé ke nyek
a ta nu lók egye di szük ség le te i re, és mes  sze me nő en tö rőd nek a ta nu lók fej lő dé sé vel és sa ját
fej lő dé sük kel. Füg get len gon dol ko dá sú ak, ne he zen tű rik a ru tin jel le gű fel ada to kat, ba rát sá -
go sak, vál to zás ka ta li zá to rok. Mind ez al kal mas sá te szi őket ar ra, hogy egész sé ges in ter ak ci ót
tart sa nak fenn az is ko lán kí vü li vi lág gal is, nyi tot tak és ru gal ma sak a foly to nos osz tály ter mi
vál to zá sok iránt. Egé szé ben vé ve op ti mis ták, po zi tív az at ti tűd jük, és ké pe sek pár hu za mo san
több pro jek ten is dol goz ni.

Nem ne héz fel is mer ni a flo ri dai elit pe da gó gu sok tól nyert ada tok alap ján azt a sze mé lyi -
ség struk tú rát, ame lyet a ma gyar, új tí pu sú ta nár sze rep-kre á ció a ha zai sze rep be töl tők től el vár
vagy el vár na. A ma gyar köz ok ta tás ban egy szer re van je len a ré gi (lásd ame ri kai át lag) kö te -
les ség tu dó, az új jal szem ben op po ná ló ta nár sze mé lyi ség és a vál to zá sok ra jól re a gá ló, au to -
nóm kre a tív sze mé lyi ség. Az ok ta tás po li ti kai nyo más (át szer ve zé sek, ös  sze vo ná sok, tar tal mi
vál to zá sok, egy új ge ne rá ció stb.) a ma ga fi lo zó fi á já val és né ze te i vel ez utób bi ra hat, de olyan
for má ban, hogy a sze mé lyi ség be li vál to zá sok ra nem en ged időt. Fel te he tő, hogy a vizs gá la -
tunk ban részt ve vő pe da gó gu sok nem elő idé zői a vál to zá sok nak, ha nem in kább op po ná lói
vagy vég re haj tói. A vál to zá sok idő be li rit mu sa, ki ter je dé se (új tu dás fel fo gás, új mód sze rek,
új struk tú ra stb.) mind sé rü lés ve szélyt je lent het nek.
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PE DA GÓ GUS SZE MÉ LYI SÉG ÉS MEN TÁL HI GI É NÉS ÁL LA POT

Felvinczi (2007) egész ség pszi cho ló gi ai mun ká já ban elem zi, hogy az el múlt év ti ze dek vál to -
zá sai mi att a pe da gó gu sok leg na gyobb pszi chés ter he, hogy az úgy ne ve zett pót ló la gos szo cia -
li zá ci ós fel ada to kat nem tud ják el lát ni ab ban a ke ret ben, amely ben mű köd ni ük kell. En nek
okát ab ban lát ják, hogy a ma is ko lá ban élő di á kok szá má ra a pe da gó gu sok már nem te kin tély -
sze mé lyek. Sa la mon és Szép hal mi (1988) már a nyolc va nas évek vé gén kons ta tál ta, egy em -
pi ri kus ku ta tás alap ján, hogy a pe da gó gu sok köz ér zet ének, men tá lis ál la po tá nak fo ko za tos
rom lá sa fi gyel he tő meg, a szak ma de val vá ló dá sá val együtt. Az az a mun ka tel je sít mény szem -
pont já ból fon tos a stresszorok fel tér ké pe zé se, az egész ség ká ro sí tó té nye zők azo no sí tá sa.
Ennek ér de ké ben két el mé le ti is ko la té te lei men tén ér de mes ha lad ni. Az egyik sze rint, amely kö -
ve tel mény kont roll-mo dell ként is mert (Karasek, 1979; idé zi Salavecz és Neculai, 2006), kró ni kus
stressz ál la po tot vált hat ki, ha a sze mé lyek nem tud ják be fo lyá sol ni sa ját mun ka kö rül mé nye i ket.
Ez jel lem ző en igaz a pe da gó gus szak má ra, ám en nek oka it mun kánk ban nem cél fel tár ni. Eb ben
nyil ván a ha gyo má nyok, az ok ta tás po li ti kai előz mé nyek és kul tu rá lis vo nat ko zá sok is sze re pet ját -
sza nak. Holecz (2006) ku ta tá sá ban sze re pel, hogy a ma gyar pe da gó gu sok 60%-a sze ret ne több
önál ló sá got a mun ká já ban, sze ret ne ha tást gya ko rol ni sa ját mun ka kö rül mé nye i re.

A sze rep konf lik tu sok és a sze rep bi zony ta lan ság kap cso la ta a ki égés sel fő ként a nők kö -
ré ben ki mu ta tott (Schwab és Iwanicki, 1982; Capel, 1987; idé zi Holecz, 2006). A ki égés egyé -
ni és szer ve ze ti sa já tos sá gok ös  sze gé nek spe ci á lis ered mé nye. Szer ve ze ti ha tá sok, ame lyek 
a ki égést elő se gí tik: a ke vés fi ze tés, a túl hos  szú mun ka idő; ha a pá lyá nak nincs jö vő je vagy
túl sok a pa pír mun ka; há lát la nok az ügy fe lek vagy a fe let tes nem ér té ke li a tel je sít ményt; a dol -
go zó nak nincs te kin té lye, ha a rend szer nem ké pes re a gál ni a ta gok igé nye i re, és nem meg fe -
le lő a hi va ta li ad mi niszt rá ció. Ezek mind egyi ke jel lem ző a pe da gó gus szak má ra.

Má sik mo dell az erő fe szí tés-ju ta lom egyen súly ta lan ság mo dell je (Siegrist, 1996). Ha az
erő fe szí tés és ju tal mak ará nya nem meg fe le lő, ak kor az ideg rend szer tar tós ak ti vá ci ó ja hoz -
zá já rul hat a men tá lis és szo ma ti kus ká ro so dá sok hoz. Az erő fe szí tés (a pe da gó gu sok szó hasz -
ná la tá ban a „túl ter helt ség”) a pe da gó gu sok 86%-ánál stressz for rás.

Bagdy (1997) szin tén a sze mé lyi sé get meg ter he lő pá lyá nak ír ja le a pe da gó gus szak mát;
ma gá nyos fog lal ko zás ként, amely ben a ne ve lő fel nőtt tár sak nél kül, el kü lö nül ten vég zi a ta -
ní tás mun ká ját. Nincs meg fe le lő en ki dol go zott gya kor la ta az egyez te tés nek vagy ko ope rá ció-
nak a ne ve lé si cé lok/mód sze rek te rén. Erős au to nó mia igény, fo ko zott fe le lős sé gi szo ron gás,
a kol le gi á lis se gít ség ké rés el uta sí tá sa, ta ná ri ön ér té ke lé si bi zony ta lan ság, a mun ka si ker él mé -
nye i nek szű kös sé ge, perfekcionista igény rend szer, ide a li zá ló nor ma tí vák, ir re á li san ma gas
lel ki kö ve tel mény rend szer jel lem zi a pe da gó gu sok több sé gét, mond ja a szer ző. Ugyan ak kor
a lel ki kar ban tar tás ra vagy köl csö nös tá mo ga tás ra alig van, vagy még nincs is szer ve zett lehe -
tő ség az is ko lák ban.

Ez zel el ér kez tünk a sze mé lyi ség do mi nan ci á jú el mé le ti meg kö ze lí té sek hez: ugyan is né -
hány sze mé lyi ség jel lem ző is a ki égés irá nyá ba hat, úgy, mint a kül ső kont roll at ti tűd és a za -
vart ön ér té ke lés. Saj ná la tos – ami más ku ta tá si ada tok ból de rül ki –, hogy azok a meg küz dé si
mó dok, ame lyek pél dá ul csa lá di kör nye zet ben ered mé nye sen csök ken tik a stresszt, mun ka he -
lyi kör nye zet ben már csak kor lá to zot tan ér vé nye sül nek. 
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Cano Garcia, Pad il la Munoz és Carassco Ortiz (2005) Se vil la tar to mány ban vizs gál ta 99
ta nár burnoutszintjét, és az er re vo nat ko zó elő re jel zé se ket. In ter jút és kér dő ívet al kal maz tak
és a Maslach Burnout Inventoryt. Kér dés fel te vés ük az volt, hogy ho gyan be fo lyá sol ja a ki -
égést: ma ga a sze mé lyi ség struk tú ra, más részt a kontextuális vál to zók. Ered mé nye ik össz hang -
ban van nak más ku ta tá sok ered mé nye i vel: „a sze re tet re mél tó ság, ked ves ség ma gas pont szá mú
protektív té nye ző, il let ve az, ha a se bez he tő sé gi té nye ző ala csony pont ér té kű” (929. o.). A sze -
re tet re mél tó ság hi á nya a deperszonalizáció ki emel ke dő en fon tos vál to zó ja. Az eb ben mu ta tott
ala csony ér ték volt a leg meg bíz ha tóbb prediktora a deperszonalizációban mu ta tott ma gas ér -
ték nek. A sze mé lyes tel je sít mény be li ma gas ér té kek leg biz to sabb prediktorai a kö vet ke zők vol -
tak: ma gas sze re tet re mél tó sá gi ér ték, óra adás ma gán in téz mény ben és a di á kok hoz va ló vi szony
nagy becs ben tar tá sa (937. o.). Az ér zel mi ki me rült ség leg meg bíz ha tóbb prediktorai: rossz kap -
cso lat a ve ze tés sel, ma gas neurotikusságérték, az elő lép te tés ki lá tás ta lan sá ga, az ala csony szak -
mai presz tízs tu dat és az ugyan ab ban a mun ka kör ben el töl tött hosszú idő.

Ma gyar or szá gon Pak si és Schmidt (2006) vizs gá la ta is pe da gó gu sok men tál hi gi é nés ál -
la po tá nak fel mé ré sé re irá nyult. Több mint 600-as min tá ból ka pott ada ta ik sze rint a kö zép is -
ko lai ta ná rok ked ve zőbb mu ta tó kat pro du kál tak, mint a la kos sá gi min ta. A ku ta tók fel te szik,
hogy a ta ná rok vá la sza i ban az el vá rá sok nak va ló meg fe le lés tük rö ző dött. 

Rogers és mun ka tár sai (1961) sze rint a va lós és ide á lis én kö zöt ti el té rés az al kal maz ko -
dás egyik mu ta tó ja. Ha a pe da gó gus-sze mé lyi ség ku ta tás okán ele mez zük az em pá ti át, ak kor
a rogersi fel fo gás ból adap tál ha tó a leg több is me ret. Igaz ugyan, hogy Rogers az em pá tia fo -
gal má val leg in kább a kli ni kai gya kor la tot for ra dal ma sí tot ta, de a ta nács adás ra leg alább olyan
mér vű ha tás sal volt. A ta nács adó sze rep pe dig egyi ke a meg vál to zott ta nár sze repele mek nek.
Rogers (1954) úgy de fi ni ál ta az em pá ti át, mint olyat, amely „egy má sik sze mély bel ső vo nat -
ko zá si rend sze ré nek pon tos ész le lé se a hoz zá tar to zó emo ci o ná lis vo nat ko zá sok kal és je len -
té sek kel együtt: mint ha az em ber azo nos vol na az adott sze mél  lyel, so ha sem fe led kez ve meg
azon ban er ről a mint ha fel té tel ről” (1959, 210–211; idé zi Kul csár, 2002, 159). Ma ga az em -
pá ti ás at ti tűd fel vé tel na gyon igény be ve szi a sze mé lye ket. Túl azon ugyan is, hogy a szak em -
ber (ese tünk ben a ta nár) át éli és tük rö zi a má sik fél bel ső tör té né se it, még azt is vis  sza kell
csatol nia, hogy ez az ál la pot nem fel tét le nül fé le lem kel tő. 

Ana li ti kus szem pont ból az el há rí tó me cha niz mu sok túl mű kö dé se ve zet a ki égés hez. 
Az egy vagy több el há rí tó me cha niz mus az il le tő alap ma ga tar tá sá vá vá lik, és meg te rem tő dik
a ki égés fo lya ma tá nak egyik ve szé lyes pszi chi kai fel té te le. Egy ör dö gi kör in dul el az el há rí tás
se gít sé gé vel. Az érin tett még több ter het vál lal ma gá ra, ami még in ten zí vebb el há rí tó me cha -
niz mu so kat tesz szük sé ges sé. Ez a circulus vitiosus ál lan dó sul, nem tu da to san zaj lik le, meg -
szo kás sá vá lik.

Maslach és Jackson (1981) ku ta tá sai vá lasz tó vo na lat je len tet tek a ki égés vizs gá la tá ban,
mi vel ah hoz a fel is me rés hez ve zet tek, hogy itt egy több di men zi ós je len ség ről van szó.
Maslach úgy te kin ti a ki égést, mint az egyén tö rő dé si szán dé ká nak el ve szí té sét azok irá nyá -
ban, akik kel együtt dol go zik. A sze mély zet tag ját ér zel mi ki me rü lés jel lem zi, nem ké pes pozi -
tív ér zé se ket, tisz te le tet vagy em pá ti át ta nú sí ta ni az ügy fe lek iránt. A maslachi mo dell kö zép -
pont já ban a ki égés kö vet ke ző meg ha tá ro zá sa áll: a tünetegyüttes egy kró ni kus ér zel mi és
in ter per szo ná lis stressz fo lya ma tok ra adott vá lasz re ak ció.
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Maslach (1981) há rom tü net cso port ba ren dez te a ki égés meg nyil vá nu lá sa it. Az egyik cso -
por ton az emo ci o ná lis ki me rü lés jel leg ze tes sé ge it ér ti: a ki üre se dést, az ener gia hi ányt, a fá -
radt sá got. A má so dik ba tar to zik az ér zel mi el tá vo lo dás, a deperszonalizáció és a har ma dik ba
az inkompetenciaélmény, a csök kent tel je sí tő ké pes ség, va gyis az ön ér té ke lé si kom po nen sek.
Ha ar ra gon do lunk, hogy ho gyan hat ez a di á kok ra, ak kor be jó sol ha tó, hogy a két ágens kap -
cso la ta (ta nár-di ák) nem ked ve ző az együtt mű kö dés szem pont já ból. 

Petróczi, Fa ze kas, Tombácz és Zimányi (2001) meg vizs gál ta a ha zai pe da gó gu sok
kiégé sé ben sze re pet ját szó té nye ző ket kér dő íves mód szer rel. A kér dő ív el ső ré szé ben az
álta lá nos köz ér ze tet tár ták fel. Han gu la to kat és ér zé se ket ex po nál tak, és a vizs gá la ti sze mé -
lyek nek eze ket kel lett meg je löl ni ük asze rint, hogy me lyi ket érez ték, és hogy mennyi re vol -
tak elé ge det tek az éle tük kel és a csa lád juk je len le gi anya gi hely ze té vel. Sze re pel tek még
mun ka he lyi stresszortényezők, tan tes tü let re vo nat ko zó kér dé sek. Min tá juk 500 fős volt.
Főbb ered mé nyeik össz hang ban van nak a nem zet kö zi ku ta tá si ered mé nyek kel. Az anya gi
hely ze té vel a minta 21%-a elé ge dett mind ös  sze. Stresszor le het az in téz mény ve ze té se (tájé -
koz ta tás hi á nya, öt le tek meg va ló su lá sá nak hi á nya, ok ta tás po li ti kai vál to zá sok). Ha ma ga 
a ve ze tő igaz ság ta lan, csak az ad mi niszt ra tív te vé keny sé get te kin ti mun ká nak, ha nem en ged
be le szó lást a dön té sek be stb., mind stresszorként fel tün te tett a ku ta tás ada tai sze rint. A jel -
zé sek re nem re a gá ló ve ze tés mel lett stresszor, ha a tár sas kap cso lat rend szer nem ki elé gí tő,
és ezt el ső sor ban a kol lé gák ra ér tet ték, de ugyan ilyen erős sé gű a di á kok, szü lők ag res  szi -
vi tá sa is. In do kolt az ala csony fi ze tés és az elismertséghiány stresszorként va ló azo no sí tá -
sa is, ahogy a sok fö lös le ges ad mi niszt rá ció, a tár gyi fel té te lek elég te len sé ge, el ha nya golt -
sá ga és a sok plusz mun ka.

A KU TA TÁS BE MU TA TÁ SA

Cél ja
Vizs gá la tunk kö zép pont já ban a pá lyán dol go zó pe da gó gu sok sze mé lyi ség ál la po tá nak meg is -
me ré se állt. Kü lön bö ző vizs gá la ti el já rá sok kal a min tá ban sze rep lők em pá ti ás kész sé gé nek
és ki égé si ál la po tá nak a fel tá rá sa tör tént. A min tán be lül kü lön ke zel tük a kom pe ten cia ala pú
kép zést foly ta tó pe da gó gu so kat és a ha gyo má nyos ok ta tást vég ző ket. 

Min ta vá lasz tás
A vizs gá la ti min ta ki vá lasz tá sá nál az el sőd le ges szem pon tunk az volt, hogy a pá lyán mű kö -
dő, je len leg ak tív pe da gó gu sok ke rül je nek ki vá lasz tás ra. A vizs gá lat ban részt ve vő pe da gó -
gu sok ké sőb bi cso por to sí tá sá hoz szük sé ges ada tok ról (élet kor, nem, pá lyán el töl tött évek szá -
ma, is ko la tí pus, ok ta tá si prog ram, tu do mány te rü let) a kér dő ívek ki töl té se előtt egy er re a cél ra
ös  sze ál lí tott kér dés sor meg vá la szo lá sá val sze rez tünk tu do mást.

A vizs gá lat ban N = 560 pe da gó gus vett részt. 
A vizs gá lat ba be von tak kö re: az Eszterházy Kár oly Fő is ko la ál tal szer ve zett pe da gó gus-

szak vizs ga prog ram ban, il let ve mes ter ta nár szin tű kép zés ben részt ve vők. Ily mó don az ország
min den ré szé ről ke rül tek be a min tá ba pe da gó gu sok.
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A vizs gá la ti min tá ban a fér fi ak és a nők ará nya csak ke vés sé tér el a ha zai pe da gó gus po -
pu lá ci ó é tól. (A Je len tés a ma gyar köz ok ta tás ról 2006 sze rint a nők ará nya az ok ta tás ban
86,2%.) A min tá ban 128 fér fi és 432 női vá lasz adó volt, ez szá za lé ko san ki fe jez ve 22,9% és
77,1%-os ér té ket mu tat.

Az élet ko ri el osz lás: a vizs gá lat ban részt ve vő leg fi a ta labb tag 22 éves, a leg idő sebb pe -
dig 61, az át lag élet kor 38,26; szó rá sa 9,54. A ma gas szó rá si mu ta tó és a to váb bi ér tel mez he -
tő ség in do kol ta, hogy az élet ko ri ada to kat cso por tok ba ren dez zük az ál ta lunk lét re ho zott ka -
te gó ri ák alap ján az át lát ha tó ság ked vé ért. 

A min tá ban sze rep lő pe da gó gu sok 54,6%-a ál ta lá nos is ko lá ban, 45,4%-a kö zép is ko lá ban ta nít.
Kom pe ten cia prog ram alap ján dol go zik 264 pe da gó gus (47,1%), a min ta to váb bi ré sze

nem e prog ram alap ján ta nít. (A kom pe ten cia prog ram sze rint dol go zó is ko lák pe da gó gu sai
2007 óta hét kulcs kom pe ten ci át fej lesz te nek, spe ci á lis prog ram cso mag gal tá mo gat va, amely -
ben a ko ope ra tív tech ni ka, pro jekt mód szer és infokommunikációs esz kö zök hasz ná la ta a jel -
lem ző. Ne héz sé ge en nek az ok ta tá si for má nak – a ma gyar or szá gi pá lyá za ti szisz té ma mi att –,
hogy be ve ze té se egy idő ben zaj lott a pe da gó gu sok fel ké szí té sé vel, és így an nak fi lo zó fi á ja
nem volt egy ér tel mű a szá muk ra, to váb bá a mód szer ta ni el já rá sok sem in teg rá lód tak a szak -
mai tu dás kész le tük be.)

Ter mé szet tu do má nyi te rü let hez tar to zik 253 pe da gó gus szak kép zett sé ge, 289 pe da gó gusé
a böl csé szet tu do mány te rü le té hez, 18 hi ány zó adat mel lett.

Mód szer
1. A ki égés mé ré sé re a Maslach Burnout Inventory kér dő ívet (MBI) hasz nál tuk. Az MBI
22 té tel ből ál ló kér dő ív, amely a ki égést há rom di men zi ó ban mé ri: emo ci o ná lis ki me rü lés,
deperszonalizáció és sze mé lyes tel je sít mény csök ke nés ská lá kon. A teszt ké szí tői ta pasz ta la ti
úton (in duk tív el já rás sal) szer zett in for má ci ók alap ján je löl ték ki az egyes di men zi ó kat, és
ren dez ték az ál lí tá so kat. A részt ve vők egy 7 fo ko za tú Likert-skálán (0 = so ha, 6 = min den
nap) jel zik, hogy egyes mun ká juk kal kap cso la tos ér zé se i ket mi lyen gyak ran ész le lik. Az emo -
ci o ná lis ki me rü lést 9 kér dés, a deperszonalizációt 5 kér dés és a tel je sít mény vesz tést 8 kér dés
mé ri. A kér dé sek re adott vá la szok alap ján a ki égés mind egyik di men zi ó já ra egy ér ték jel lem -
ző. A fak to ro kon be lül a szer zők az összpontszám har ma do lá sá val há rom osz tályt (ala csony,
kö ze pes és ma gas) hoz tak lét re.
2. Az em pá tia mé ré sé re a Da vis: Interpersonal Reactivity In dex (IRI) szol gált.
Az em pá tia mé ré sé re ki dol go zott el já rás négy fak tor se gít sé gé vel fe je zi ki az em pá tia mér té -
két. Kul csár (2002) a kö vet ke ző mó don ma gya ráz za a négy fak tort:
– Perspektívafelvétel: a kog ni tív em pá tia mé ré sé re szol gá ló fak tor. Da vis (1994, idé zi Kulcsár,
2002) sze rint ez a leg komp le xebb kog ni tív fo lya mat, és má sok né ző pont já ba va ló be le he lyez -
ke dést je lent kü lön bö ző szi tu á ci ók ban, mi köz ben az ego cent ri kus at ti tűd gát lás alá ke rül.
– Fan tá zia ská la: re gény-, szín da rab-, film hő sök kel va ló azo no su lást, fik tív tör té ne tek ben
va ló el mé lyü lé si haj la mot mér.
– Em pá ti ás tö rő dés: a má sik em ber re irá nyu ló em pá ti ás vá laszt mé ri. Da vis (1994,
idé zi Kul csár, 2002) sze rint a cél sze mély pers pek tí vá já nak fel vé te le ál ta lá ban az em pá ti ás
törő dés hez ve zet.
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– Sze mé lyes distressz: af fek tív vá lasz, el len té tes az em pá ti ás tö rő dés sel, mert az én re irá nyu -
ló em pá ti ás vá laszt je len ti.
– A kér dő ív fel épí té sét te kint ve 28 kér dés ből áll, fak to ron ként 7-7 kér dést tar tal maz, me -
lyek meg vá la szo lá sa egy 5 fo kú ská lán tör té nik (0 – nem jel lem ző rám, 4 – tel jes mér ték ben
jel lem ző). Így min den fak tor ban 0–28 pont ér he tő el (Kul csár, 2002).

A szer zők a ka te gó ri ák ban el ér he tő ma xi má lis pont szám har ma do lá sá val hoz ták lét re az
ál ta lunk is hasz nált ka te gó ri á kat (ala csony, kö ze pes, ma gas).

Ered mé nyek be mu ta tá sa
A ki égés kér dő ív (MBI) ered mé nyei:

A ki égés kér dő ív elem zé se so rán az egyes di men zi ók ban el ért ered mé nye ket mu tat juk
be, majd ké sőbb vizs gál juk más kér dő ívek ered mé nye i vel va ló ös  sze füg gé se it. 

1. táb lá zat. A ki égés kér dő ív egyes di men zió ér té ke i nek ka te gó ri án kén ti pont ha tá rai

A kö vet ke zők ben be mu tat juk a min ta egyes ka te gó ri ák ban el ért ered mé nye it és ér tel mez -
zük azo kat. 

Ér zel mi ki me rü lés-fak tor: 556 vá lasz adó ese té ben az át lag pont szám 17,67 volt 9,518 szó -
rás mel lett. Az ala csony ka te gó ri á ban a vá lasz adók 53,4%-a a kö ze pes ka te gó ri á ban, 42,4%-a
és a ma gas ka te gó ri á ban 4,1%-a ta lál ha tó, va gyis a min ta 4,1%-a tart ja ma gát ér zel mi leg ki -
me rült nek, amely po zi tív és biz ta tó adat. 

A kö vet ke ző ka te gó ria az el sze mély te le ne dés, amely ben az át lag pont szám 4,64; szó rá sa pe -
dig 5,058. Itt az egyes ka te gó ri ák szá za lé kos el osz lá sa a kö vet ke ző: ala csony ka te gó ri á ba tar to -
zik a min ta 84,5%-a, kö ze pes be 14,2% és mind ös  sze 1,3% tar to zik a ma gas ka te gó ri á ba, mely
még ked ve zőbb, mint az elő ző di men zi ó ban mér tek.

Az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés az utol só ka te gó ria, mely nek ada tai a kö vet ke zők: 
a dimen zió át lag ér té ke 33,46; szó rá sa pe dig 7,891. Az egyes ka te gó ri ák kö zött az egyé nek
el osz lá sa a kö vet ke ző: ala csony 2,2% (12 fő), kö ze pes 38,7% (215 fő), ma gas 59,2% (329 fő).
Ki ug ró adat a har ma dik di men zi ó ban el ért ered mény a töb bi hez ké pest és min den kép pen to -
váb bi elem zést igé nyel. Az elő ző ek ben az egyes fak to rok át la gát vizs gál tuk, de a módusz -
értékek is in for má ci ót ad nak. Az ér zel mi ki me rü lés nél ez a szám 10, va gyis a leg gyak rab ban
elő for du ló vá lasz a 10-es ér ték, ami az ala csony ka te gó ri á ba esik. Az el sze mély te le ne dés
módusza 0, szin tén az ala csony ka te gó ri á ba eső ér ték, míg az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés
di men zi ó ban a módusz 37, ami a ma gas tar to mány ba esik (1. táb lá zat). Az ér té kek mu tat ják
a har ma dik ka te gó ria fi gye lem fel kel tő jel le gét. Míg az el ső két eset ben ezek vi szony lag ala -
csony szá mok – a ka te gó ria leg ma ga sabb ér té ké hez ké pest –, ad dig a har ma dik di men zi ó ban
ug rás sze rű en és lát vá nyo san meg nő a módusz ér té ke is.
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1. áb ra. A ki égés kér dő ív fak to ron kén ti ered mé nyé nek be mu ta tá sa

A ki égést vizs gá ló di men zi ók áb rá zo lá sán jól lát ha tó, hogy a deperszonalizáció fak tor ban
a leg ala cso nyabb a mu ta tó, utá na az ér zel mi ki me rü lés kö vet ke zik. El mond ha tó, hogy a vizs gált
sze mé lyek nél az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés fak tor ban a leg ma ga sabb a ki égés mu ta tó. 

A min ta 97,9%-a kö ze pes vagy ma gas szin ten ki égett nek ér zi ma gát az egyé ni tel je sít -
mény te rén. Ez azt je len ti, hogy a csök kent tel je sít mény ha té kony ság csök kent ön ér té ke lés sel
van ös  sze füg gés ben, ami az in kom pe ten cia ér zé sé vel és a pro duk ti vi tás hi á nyá val jár együtt.

Ku ta tá si szem pont ból fon tos meg vizs gál ni, hogy mi lyen ös  sze füg gés mu tat ko zik a tel je -
sít mény csök ke nés és a te vé keny ség tí pus kö zött, az az hogy kom pe ten cia ala pú ok ta tás ban vagy
nem kom pe ten cia ala pú prog ram ban dol goz nak-e a ki töl tők. Eb ben a vo nat ko zás ban szig ni fi -
káns ered ményt ho zott a t-pró ba, ami azt mu tat ja, hogy a kom pe ten cia prog ram alap ján dol -
go zó pe da gó gu sok egyé ni tel je sít mény-csök ke né se szig ni fi kán san (p < 0,05) ma ga sabb ér té -
ket mu tat, mint a ha gyo má nyos prog ram mal dol go zó pe da gó gu so ké. A ki égés kér dő ív má sik
két ská lá ján szig ni fi káns kü lönb ség nem mu tat ha tó ki.

2. táb lá zat. A ki égés kér dő ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés és a prog ram tí pus köz ti ös  sze füg gés be mu ta tá sa
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Kö vet kez te té sek a ki égés kér dő ív ered mé nye i ből:
– A ki égés kér dő ív há rom alskálája kö zül az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés nél a leg ma ga -
sabb a ki égé si mu ta tó.
– Az egyé ni tel je sít mény csök ke nés te kin te té ben ked ve zőt le nebb men tá lis ké pet mu tat nak
a kom pe ten cia ala pú prog ram alap ján dol go zó pe da gó gu sok.

Az em pá tia (IRI) kér dő ív ered mé nyei
Az em pá tia kér dő ív ered mé nye it fak to ron ként mu tat juk be.
– A pers pek tí va fel vé tel-fak tor ban el ért át lag ér ték 17,13; szó rá sa 3,78.
– A fan tá zia fak tor át lag ér té ke 16,24; szó rá sa 4,9.
– Az empátiástörődés-faktor 18,51; szó rá sa 3,58.
– A sze mé lyes distressz át la ga 11,52; szó rá sa 4,06.

A min tá ban a leg ma ga sabb át la got az empátiástörődés-faktorban kap tuk, ez után kö vet ke -
zik a perspektívafelvétel és a fan tá zia fak tor, majd a leg ala cso nyabb át la got a sze mé lyes
distressz ka te gó ri á ban ér ték el a ki töl tő sze mé lyek.

Elem zé sünk so rán a négy fak tor ban el ért ered mé nye ket há rom ka te gó ri á ba ren dez tük úgy,
hogy a ka te gó ri ák ban el ért ered mé nye ket har ma dol tuk, mi vel je len eset ben min den ka te gó ri -
á ban az el ér he tő pont szám ma xi má li san 28 volt, így az ös  szes ka te gó ri á ban ugyan olyan szám -
ér té kű cso por to kat tud tunk lét re hoz ni. Az így lét re ho zott ka te gó ri ák – a mé rő el já rás ki dol go -
zó já nak inst ruk ci ó ja alap ján – a kö vet ke zők:
– Ala csony 0–9
– Kö ze pes 10–18
– Ma gas 19–28

Az át lag ér té kek mu tat ják, hogy az el ső há rom fak tor ban el ért ered mé nyek nagy ré sze 
a kö ze pes és a ma gas ka te gó ri á ba tar to zik, míg az utol só, sze mé lyes distressz ese té ben a minta
na gyobb elem szá ma esik az ala csony vagy kö ze pes ka te gó ri á ba. 

2. áb ra. Az em pá tia kér dő ív ér té ke i nek ka te gó ri án kén ti meg je le né se
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A leg ma ga sabb pont szá mo kat te hát az em pá ti ás tö rő dés nél ér ték el a pe da gó gu sok. 
Az em pá ti ás tö rő dés egy po zi tív meg nyil vá nu lás, ami a má sik ra irá nyu ló em pá ti ás vá laszt je -
len ti. Itt ta lál ha tunk ös  sze füg gést két fak tor kö zött, hi szen Da vis sze rint is a cél sze mély pers -
pek tí vá já nak fel vé te le nagy va ló szí nű ség gel em pá ti ás tö rő dés hez ve zet. Az em pá ti ás tö rő dést
egy kog ni tív fel dol go zá si fo lya mat elő zi meg, és en nek ered mé nye lesz csak a má sik ra irá nyuló
se gí tő vá lasz (Kul csár, 2002). Ezt a szak iro dal mi tényt ada ta ink alá tá maszt ják.

Má so dik leg ma ga sabb át lag gal a pers pek tí va fel vé tel-fak tor bír, amely a fent em lí tett el -
mé let sze rint kognitíve meg ter he lő fo lya mat és ahol az ego cent ri kus at ti tű dök gát lás alá kerül -
nek (Kul csár, 2002).

A fan tá zia fak tor a har ma dik leg na gyobb ér ték az át la gok kö zött és az utol só a sze mé lyes
distressz, mely az én re irá nyu ló em pá ti ás vá laszt je lö li. En nek a fak tor nak az át lag ér té ke a leg -
ala cso nyabb, és itt a leg szem be tű nőbb az el vá rá sok nak va ló meg fe le lés igé nye. Az elő ző fak -
to rok ban, a má sik fél irá nyá ba ha tó em pá ti ás tö rő dés ben és a perspektívafelvételben is, a fon -
tos Má sik do mi nál, míg az Én re irá nyu ló vá la szok gyen gék. En nek iga zo lá sá ra át te kin tünk
né hány kér dést, amely eb ben a fak tor ban sze re pel: 

– „Ve szély hely zet ben szo ron gás fog el és igen ké nyel met le nül ér zem ma gam.”
– „Oly kor te he tet len nek ér zem ma gam, ha erős ér zel mek kel te li szi tu á ci ó ba ke rü lök.”
– „Meg ri a dok, ha ér zel mi leg fe szült hely zet be ke rü lök.”
– „Vész hely zet ben el ve szí tem a fe jem.”

Er re olyan tí pu sú vá lasz le he tő sé gek adód nak, ame lyek el árul ják a sze mé lyek eset le ges
félel me it, szo ron gá sa it, te he tet len ség ér zé sét, énes re ak ci ó it. Úgy tű nik, hogy a pe da gó gu sok
én kép ük be nem il lő nek íté lik a szo ron gás át élé sé nek, a se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sá nak le he -
tő sé gét. Hely zet hez il lő, adek vát re ak ci ó ként sem vál lal ják azt. (Pár hu zam ként a Ra ci o ná lis
Emo ci o ná lis Te rá pia fo ga lom rend sze re kí nál ko zik, ami a ve szély hely zet re adott fé lel mi re ak -
ci ót adek vát nak te kin ti.)

A je len ség hát te ré ben jo go san fel té te lez he tő a pe da gó gus sze rep pel kap cso la tos el vá rá sok
ben ső vé té te le, mi sze rint erős nek, ma ga biz tos nak, talp ra esett nek kell lát sza ni min den tár sas
ak ci ó ban és hely zet ben, és nem meg en ge det tek az egoisztikus meg nyil vá nu lá sok. A sze mé -
lyes distressz ta ga dá sa ve szé lyes diszfunkcionális tü ne tek ki ala ku lá sá hoz, pszi cho szo ma ti kus
meg be te ge dé sek hez ve zet het. Az érett, egész sé ges sze mély jel lem ző je, hogy ké pes be is merni
fé lel me it, meg fo gal maz ni szo ron gá sa it és ha té kony meg küz dé si stra té gi át ké pes ki dol goz ni.
Szél ső sé ge sen ala csony ér ték ese tén a sze mély vagy tor zít, vagy be le megy min den olyan hely -
zet be, ami kor a se gít ség nyúj tás le he tő sé ge fel me rül, még ak kor is, ha nem ké rik er re. Nem tud -
ja a se gít ség adást meg ta gad ni, a szen ve dőt ki ke rül ni, nem ér zé ke li sa ját szük ség le te it, ami
mind a ki égés le he tő sé gét hor doz za ma gá ban. Ezt az ös  sze füg gést a 3. táb lá zat mu tat ja be. 
A táb lá zat ból lát ha tó, hogy az em pá tia kér dő ív sze mé lyes distressz alskáláján el ért ala csony
ér té kek a ki égés kér dő ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés te rén szig ni fi kán san ma ga sabb ér té -
ke ket mu tat.

A Tukey-féle el já rás alap ján is meg ál la pít ha tó, hogy a mintapárok át la gai kö zöt ti el té rés
a ki égés kér dő ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés ma gas ka te gó ri á já ba tar to zó ér té ke i nél szig -
ni fi káns.
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3. táb lá zat. A ki égés kér dő ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés alskálájának és az em pá tia kér dő ív sze mé lyes
distresszalskálájának va ri an cia ana lí zis sel nyert ös  sze füg gé se

Az em pá tia kér dő ív ből le von ha tó kö vet kez te té sek:
– A pe da gó gu sok az empátiástörődés-faktorban el ért kö ze pes és ma gas ered mé nye azt mu -
tat ja, hogy a má sok kal va ló tö rő dés mint ak ti vi tás ki vál tó dik.
– A pers pek tí va fel vé tel-fak tor ban el ért ered mé nye ik alap ján el mond ha tó, hogy ké pe sek be -
le él ni ma gu kat má sok hely ze té be, kü lön bö ző szi tu á ci ók ba és ké pe sek az ego cent ri kus vi sel -
ke dés hát tér be szo rí tá sá ra.
– Sze mé lyes distresszfaktor ada tai alap ján pe dig azt mond hat juk, hogy ke vés bé jel lem ző rá -
juk az én re irá nyu ló em pá ti ás vá lasz, a se gít ség nyúj tás vis  sza uta sí tá sá nak vál la lá sa.

A két mun ka mód dal dol go zó cso port ös  sze ha son lí tá sát az em pá tia kér dő ív alskáláinál is
meg tet tük.

4. táb lá zat. Az em pá tia kér dő ív ma gas ka te gó ri á ba tar to zó ér té kei a két vizs gált cso port nál

A táb lá zat be mu tat ja, hogy a kü lön bö ző prog ram tí pus ban dol go zó pe da gó gu sok, akik az
em pá tia kér dő ív egyes fak to ra i nak ma gas ka te gó ri á já ba tar toz nak – az az nagy mér ték ben bir -
to kol ják a fak to rok ban le írt sze mé lyi ség jel lem ző ket –, mi lyen el osz lást mu tat nak.

A kom pe ten cia ala pú és a ha gyo má nyos prog ram ban dol go zó pe da gó gu sok a négy vizs -
gált ka te gó ri á ban sta tisz ti ka i lag el ha nya gol ha tó kü lönb sé get mu tat nak, mi vel a két min tás 
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t-pró ba szig ni fi káns kü lönb sé get nem ho zott, és az át lag és szó rás ér té kek közt is cse kély mér -
té kű a kü lönb ség.

Fon tos és men tál hi gi é nés szem pont ból je len tős adat azon ban a sze mé lyes distressz ka te -
gó ri á ban el ért ma gas ér té kek. Ez azt je len ti, hogy a sze mé lyes szük ség le tek re és az én re irá -
nyu ló fi gye lem hi á nya, va la mint a má sok nak va ló se gít ség nyúj tás nem vis  sza uta sí tá sa komoly
men tá lis ki me rü lés hez ve zet het.

ÖS  SZE FOG LA LÁS

A kom pe ten cia ala pú ok ta tás ban dol go zók a ha gyo má nyos ok ta tás ban részt ve vők kel ös  sze -
ha son lít va nyi tot tab bak más em be rek, ér té kek, kul tú rák iránt, nem ra gasz kod nak a meg szo -
kott cse lek vé sek hez, ke re sik a prog res  szív meg ol dá so kat, ugyan ak kor a ve szé lyez te tett sé gük
a ki égés sel kap cso lat ban ma gas.

A kép zés szá má ra ez olyan fel ada tot je löl ki, hogy a pro tek tor kom po nen se ket bi zo nyos kép -
zé si egy ség nek vagy ma gá nak a struk tú rá nak ala kí ta nia kell. A kom pe ten cia ala pú ok ta tás mint te -
vé keny ség ki sebb pszi cho ló gi ai tá vol sá got ál lít be, mint a ha gyo má nyos ta nár sze rep, ami ben az
a pa ra do xon lát szik, hogy a ta nár-di ák in ter ak ci ók nak ez a mű kö dé si mód ked vez ép pen a sze -
mé lyes be vo nó dás mi att, vi szont a ta nár sze mé lyi sé gé nek erő for rá sa it fo gyaszt ja, és ez ve szé -
lyez te tő. Az adap tív és va ri á bi lis vé de ke ző stra té gi ák ala po zá sa a kép zés ben ki dol go zan dó fel adat.

SUMMARY

A STUDY OF TEACHERS’ PERSONALITY

The paper offers a summary discussion of results of research involving a survey conducted in
2009 with 560 participants, all of them practicing teachers. A practical aim of the research
was to contribute to career socialization work in teacher education in the Bo lo gna system. The
paper offers an overview of relevant research in Hun ga ry and abroad from the perspective of
teacher personality traits as an important factor in the teaching profession. Personality
conditions of teachers working in traditional and competence-based education are compared
on the basis of data obtained from questionnaires on empathy and burnout.
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ÖS  SZE FOG LA LÓ

A fi a tal kor egyik fon tos fel ada ta, hogy a fi a ta lok vé gig gon dol ják és meg ha tá roz zák leg fon to -
sabb jö vő re vo nat ko zó vá gya i kat és fé lel me i ket. Vizs gá la tunk ban fő is ko lai hall ga tók, va la -
men  nyi en lá nyok (N = 120; át lag élet kor: 20,4 év), jö vő ori en tá ci ó já nak ös  sze füg gé se it ke res -
tük a szü lői ne ve lés sel, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel és a men tá lis egész ség gel kap cso lat ban.

A vizs gá la ti sze mé lyek a Jö vő ori en tá ci ós Kér dő ív rö vid vál to za tát (Nurmi et al., 1995),
a Csa lá di Szo ci a li zá ció Kér dő ívet (Dalbert és Goch, 1997), az Igaz sá gos Vi lág ba Ve tett Hit
Ská lát (Dalbert et al., 1987) és a Beck-féle De pres  szió Kér dő ív rö vid vál to za tát töl töt ték ki.
Az ered mé nyek azt mu tat ták, hogy a fi a ta lok re mé nye i ket fő ként az ok ta tás, mun ka, csa lád
és bir to kolt ja vak ös  sze füg gé sé ben ír ták le. Jö vő be ni fé lel me ik leg gyak rab ban a mun ká val,
saját és a csa lád egész sé gi ál la po tá val kap cso lat ban je len tek meg. A jö vő ori en tá ci ó ra vo nat -
ko zó an az ori en tá ci ók tar tal ma – a re mé nyek és fé lel mek ese té ben, ezek idő be li ki ter je dé se,
kont roll ja és fon tos sá ga men tén – szin tén elem zés re ke rült. Ered mé nye ink alap ján el mond ha -
tó, hogy ál ta lá ban azo kat a cél ki tű zé se ket ké pe sek kont rol lál ni a sze mé lyek, ame lyek idő ben
kö ze lebb van nak. A tá vo lab bi ter vek ese tén több a bi zony ta lan ság. A vizs gá lat vá laszt adott
ar ra is, hogy me lyek azok a szü lői ne ve lé si el já rá sok, ame lyek a jö vő ori en tá ci ó ra ha tást gya -
ko rol nak. A ka pott ered mé nyek alap ján a csa lád dal, mun ká val, ta nul má nyok kal és a bir to kolt
ja vak kal kap cso la tos re mé nyek idő be li ki ter je dé sé re és kont roll já ra vo nat ko zó an volt sze re -
pe a konf lik tu sos csa lá di lég kör nek, va la mint a kö vet ke ze tes, au to nó mi á ra ne ve lő stí lus nak.
A de pres  szió mér té ke sze rin ti ös  sze ha son lí tás ban szin tén kap cso la tot ta lál tunk a konf lik tu sos
csa lá di lég kör rel, az ál ta lá nos, sze mé lyes igaz sá gos ság gal és a val lá sos ság gal, va la mint 
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a depres  szió ala cso nyabb fo ka po zi tív ha tás sal volt a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek nek 
a személy szá má ra va ló fon tos sá gá ra, azok idő be li ki ter je dé sé re és kont roll já ra is. A bir to kolt
ja vak kal kap cso lat ban azt kap tuk ered mé nyül, hogy a de pres  szió mér té ke for dí tot tan, a konf -
lik tu sos csa lá di lég kör pe dig egye nes arány ban be jó sol ja ezek nek a tar tal mak nak a meg je le -
né sét. 

EL MÉ LE TI BE VE ZE TŐ

A jö vő vel fog lal ko zás min den élet kor ban lé nye ges sze re pet kap, hi szen az em be ri gon dol ko dás
egyik sa já tos sá ga, hogy ter ve ket szö vünk a jö vőnk re vo nat ko zó an, vé gig gon dol juk ezek le het -
sé ges ki me net ele it, majd meg kí sé rel jük meg va ló sí ta ni őket. De kü lö nö sen fon tos sá a ser dü lő-
és if jú kor ide jén vá lik ezen mű kö dé sünk, ami kor egy re konk ré tabb re mé nye ket, vá gya kat és
félel me ket fo gal ma zunk meg, me lyek be fo lyás sal lesz nek ké sőb bi fel nőt ti éle tünk re is. Ma ga 
a jö vő ori en tá ció ál ta lá nos ság ban vé ve ar ra vo nat ko zik, hogy az em be rek mi kép pen lát ják jö vő -
jü ket, cél ja i kat stan dard ja ik, ter ve ik és stra té gi á ik ös  sze füg gé sé ben – ír ja Nurmi (1994).

Nurmi (1998) sze rint a jö vő ori en tá ció pszi cho ló gi ai fo lya ma tá ban há rom egy mást kö ve -
tő elem kü lö nít he tő el: mo ti vá ció, ter ve zés és ér té ke lés. A mo ti vá ció lé nye gé ben a kü lön bö -
ző szük ség le tek ki elé gí té sé re irá nyu ló kész te tés, de olyan hú zó erő is egy ben, mely cél ja ik ban
meg je le nik. A ter ve zés fo lya ma tá ban vé gig gon dol juk, me lyek azok a tár gyi és sze mé lyi fel -
té te lek, ame lyek cél ja ink meg va ló sí tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ge sek, ame lyek be fo lyá -
sol hat ják, hogy a ter vek men  nyi re fog nak meg va ló sul ni. Az ér té ke lés so rán pe dig ki vá laszt -
juk azo kat az ese mé nye ket, ame lyek vég re hajt ha tó ak, re á lis szin tű koc ká zat tal ren del kez nek
és kog ni tív szin ten is ér tel mez he tő ek szá munk ra (Mol nár, 2002).

Gjesme (1975, 1979, idé zi Husmann és Lens, 1999) el kép ze lé se sze rint a jö vő ori en tá ció
tu laj don kép pen egy egy di men zi ós „trait”, amely sok szor nem helyzetspecifikus. Négy fő kom -
po nen se van: be le vo nó dás, elő re ve tí tés, jö vő vel va ló fog lal ko zás és elő re jel zés. A be vo nó dás
azt jel zi, hogy a sze mély men  nyi re kon cent rál a jö vő be li ese mé nyek re; az elő re ve tí tés azt mu -
tat ja meg, hogy az egyén men  nyi re ké szül a jö vő re; a jö vő vel va ló fog lal ko zás lé nye ge az,
hogy a sze mély men  nyi időt for dít a jö vő jé vel va ló tö rő dés re; az idő be li be jós lás pe dig ar ra
vo nat ko zik, hogy men  nyi re pon to san tud ja idő ben el he lyez ni, elő re je lez ni a jö vő be li ese mé -
nyek kö ze led tét (Jám bo ri, 2007).

SZE MÉ LYES CÉ LOK REND SZE RE

Brunstein és Maier (1996) sze rint a sze mé lyes cé lok olyan jö vő ori en tált rep re zen tá ci ó ként
ha tá roz ha tók meg, ame lye ket az egyén je len élet hely ze té ben sze ret ne el ér ni vagy el ke rül ni.
A cé lok rend sze re egy komp lex struk tú ra, amely ma gá ba fog lal egy vi sel ke dé si ter vet és 
a meg va ló sí tás hoz szük sé ges esz kö zök ki vá lasz tá sá nak lé pé se it is. Eze ken túl az egyén nek érté -
kel nie kell egyé ni mo tí vu ma it, ér té ke it, ér dek lő dé sét, va la mint kör nye ze te el vá rá sa it és normáit
is fi gye lem be kell ven nie a cél ki tű zés fo lya ma tá ban (Nuttin, 1984). Meg kell em lí te nünk,
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hogy sok szor az em be rek ezen cé lok men tén ha tá roz zák meg ön ma gu kat, ép pen ezért sok
időt, ener gi át fek tet nek ab ba, hogy meg va ló sít sák eze ket az el kép ze lé se ket (Brunstein és
Gollwitzer, 1996).

Brunstein (1993) sze rint az egyén szub jek tív jó lét ének szem pont já ból is meg ha tá ro zó
sze re pet kap a sze mé lyes cé lok nak va ló el kö te le ző dés és a cé lok el ér he tő sé gé nek meg íté lé se.
Iga zo lást nyert az is, hogy a cél el éré se szem pont já ból a re fe ren cia sze mé lyek től ka pott tá mo -
ga tás is na gyon fon tos le het. Ép pen ezért fel té te lez het jük, hogy a jö vő kép for má ló dá sa szo ro -
san ös  sze függ az egyén szo ci a li zá ci ós fo lya ma tá val ab ban az ér te lem ben, hogy a le he tő sé gek
kö zöt ti vá lasz tást nagy mér ték ben be fo lyá sol ja az a kö zeg, amely ben az egyén él, nö ve ke dik,
fej lő dik. A csa lád tá mo gat bi zo nyos al ter na tí vá kat, míg má so kat el le nez, de va la mi lyen for -
má ban min den kép pen irá nyít ja a gye rek jö vő vel kap cso la tos el kép ze lé se it és azok ala ku lá sát.
Je len eset ben a szü lői ne ve lé si ha tá so kat emel nénk ki mint fő szo ci a li zá ci ós ágenst. Tud juk,
hogy a ser dü lő-, if jú kor idő sza ká ban, ami kor a fi a tal ke re si he lyét a vi lág ban, a meg fe le lő
csa lá di mű kö dés, tá mo ga tás fon tos le het és nagy se gít sé get je lent het a cé lok ke re sé sé ben és
ki tű zé sé ben. De rög tön szem be sül nünk kell több prob lé má val, me lyek a csa lá dok sze re pé ben
be kö vet ke zett vál to zá sok ból fa kad nak. 

Hess (1995) ku ta tá sa alap ján el mond hat juk, hogy ná lunk is, mint sok eu ró pai or szág ban,
je len tős át ala ku lá son ment ke resz tül a csa lá di élet min tá za ta. Csa lá dok es nek szét, egy re több
há zas ság vég ző dik vá lás sal, és ez zel együtt jár, hogy egy cson ka csa lád nem tud meg fe le lő férfi-
női min tát nyúj ta ni a gye rek szá má ra. Az egye dül ma ra dó szü lő le ter helt sé ge meg nő, ér zel mi,
fi zi kai fe le lős sé ge fo ko zó dik és bár men  nyi re is sze ret né, so ha nem fog ja tud ni tel jes mér ték -
ben pó tol ni, he lyet te sí te ni a má sik, tá vol lé vő szü lőt. De még tel jes csa lá dok ese té ben is egy -
re gyak rab ban ta pasz tal juk, hogy a ter hek nö ve ke dé sé vel, a gaz da sá gi, po li ti kai, tár sa dalmi
vál to zá sok nyo mán, egy re ke ve sebb idő, fi gye lem jut a gye rek re. Kér dés, hogy mind ezek 
a vál to zá sok ho gyan be fo lyá sol ják a fi a ta lok fej lő dé sét, szo ci a li zá ci ó ját és ezen ke resz tül 
a jövő ori en tá ci ó ju kat.

Ke vés azok nak a ta nul má nyok nak a szá ma, ame lyek konk ré tan a szü lői ne ve lés és a jö -
vő ori en tá ció kap cso la tá val fog lal koz tak, de azt már tud juk, hogy a kü lön bö ző szü lői ne ve lé -
si stí lu sok je len tős sze re pet ját sza nak a fi a ta lok ké sőb bi fej lő dé sé ben. A szü lők kö zöt ti konf -
lik tu sok, a vá lás szin tén be fo lyá sol hat ja a fi a ta lok jö vő ori en tált cél ja it és élet pá lyá ját. A vá lás
elő re jel ző je le het ké sőb bi ne héz sé gek nek, be fo lyá sol hat ja az in ter per szo ná lis kap cso la to kat,
az ezek ben va ló si ke res sé get, és ki hat hat az iden ti tás ala ku lá sá val kap cso la tos fo lya ma tok ra
is. Pulkkinen (1990) vizs gá la tá ban ki mu tat ta, hogy azok a fi a ta lok, akik vi lá gos, egy ér tel mű
jö vő kép pel ren del kez tek, po zi tí vabb csa lá di lég kör ben ne vel ked tek, több po zi tív em lé ket tud -
tak fel idéz ni a csa lád juk ról, va la mint olyan ér dek lő dé si kör rel ren del kez tek, ame lyet a szü lők
is pre fe rál tak, tá mo gat tak. Scabini, Lanz és Mar ta (1999) a csa lá di elé ge dett ség sze re pét emelte
ki a csa lád jö vő ori en tá ci ó ra gya ko rolt ha tá sai kö zül. Ku ta tá suk so rán azt ta pasz tal ták, hogy az
úgy ne ve zett elé ge dett csa lá dok ban ha té ko nyabb a kom mu ni ká ció a csa lád tag ok kö zött, va la -
mint a fon to sabb csa lá di tör té né sek, dön té sek ese té ben egy faj ta osz to zó és tá mo ga tó vi sel ke -
dé sek azo no sít ha tók. Nurmi (1993) szin tén azt ál la pí tot ta meg, hogy azok a ser dü lők, akik ne -
ga tív csa lá di kör nye zet ben él tek, sok kal ke ve sebb to vább ta nu lás sal kap cso la tos célt ha tá roz tak
meg, mint tá mo ga tó kör nye zet ben ne vel ke dő tár sa ik. Ter mé sze te sen re fe ren cia sze mé lyek ként
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nem csak a kö ze li kap cso la tok, mint a csa lád, a ba rá tok, kor tár sak ját sza nak sze re pet, ha nem
a tá gabb szo ci á lis kö zeg is, mint pl. az is ko lai kör nye zet, amely szin tén fon tos le het mind 
a ke re sé si, jö vő ter ve zé si, mind a meg va ló sí tá si fo lya mat ban.

Ha a sze mé lyes vo nat ko zá so kat vizs gál juk a jö vő ori en tá ció vi szony la tá ban, ak kor el -
mond ha tó, hogy mind az élet kor, mind a ne mi ho va tar to zás sze rint ki mu tat ha tók kü lönb sé gek.
Egy részt vi lá gos, hogy cél ki tű zé se ink vál to zá so kon men nek ke resz tül az éle tünk fo lya mán.
Seginer (1995) ku ta tá sá ban be bi zo nyí tot ta, hogy a ser dü lők két fé le kép pen ala kít ják jö vő ké -
pü ket. Az egyik for ma a fej lő dé si vál to zá so kat kö ve ti, így tük rö zi a fel nőtt kor ba va ló át me -
ne tet, és egy re in kább a fel nőtt élet hez köt he tő jel leg ze tes cé lo kat fog lal ja ma gá ba, pl. to -
vább ta nu lás, mun ka, kar ri er, csa lá di élet. A má sik for ma már ke vés bé spe ci fi kus re mé nye ket
és fé lel me ket tar tal maz, ame lyek a szelfhez, a szig ni fi káns sze mé lyek hez és a kol lek tív ja vak -
hoz kap cso lód nak. Ezen a szin ten a fi a tal olyan el kép ze lé se ket fo gal maz meg, mint pl. bol -
dog, si ke res sze ret nék len ni, se gí te ni aka rok má so kon, re mé lem, hogy a vi lág ban rend ben
men nek a dol gok stb. Ez a tí pu sú jö vő ori en tá ció azok nál a fi a ta lok nál fi gyel he tő meg, akik
még bi zony ta la nok a konk rét cé lok meg ne ve zé sé ben, és sok eset ben hi á nyoz nak a meg va ló -
sí tá si ter vek is a meg fo gal ma zott cé lok mö gött. Nurmi (1993) elem zé sé ben ki mu tat ta, hogy
az egyes élet ko ri cso por tok el kü lö nít he tők ab ból a szem pont ból, hogy mi lyen cé lok je len nek
meg a jö vő vel kap cso lat ban. A fi a ta lok ese té ben a leg gyak rab ban em le ge tett cé lok a to vább -
ta nu lás hoz, csa lá di élet hez, ön meg va ló sí tás hoz és ba rá ti kap cso la tok hoz tar toz tak. Kö zép ko -
rú ak nál a fog lal ko zás hoz, anya gi ja vak hoz, sa ját gyer mek éle té hez köt he tő re mé nyek, míg az
idő seb bek nél az egész ség, sza bad idő és a vi lág hely ze té vel kap cso la tos té mák, re mé nyek sze -
re pel tek leg gyak rab ban. 

Ha a ne mi kü lönb sé ge ket néz zük, mind két nem ese té ben az ok ta tás sal, mun ká val, csa lád -
dal kap cso la tos ter vek sze re pel nek az élen, de a lá nyok nál na gyobb arány ban je len nek meg 
a jö vő kép ben a csa lá di élet tel kap cso la tos re mé nyek, a há zas ság, gye rek vál la lás ter vei, fé lel -
me ik is sok szor a jö vő be li csa lád hoz kap cso lód nak, míg a fi úk nál a ba rá tok kal, va la mint a bir -
to kolt ja vak kal kap cso la tos re mé nyek je len tek meg na gyobb arány ban a lá nyok kal ös  sze ha -
son lít va (Sallay, 2003). Ha son ló ered mé nye ket és kü lönb sé ge ket ka pott 2005-ös ku ta tá sá ban
Jám bo ri. A lá nyok nál a csa lád dal kap cso la tos el kép ze lé sek, a fi úk nál a ba rá tok kal és a bir to -
kolt ja vak kal kap cso la tos vá gyak bi zo nyul tak a leg fon to sabb nak a meg fo gal ma zott tar tal mak
kö zött. Ezek az ered mé nyek nem meg le pő ek, hi szen a nor mák is ezt köz ve tí tik fe lénk, va la -
mint a ne mek kö zöt ti fej lő dé si el té ré sek is er re utal nak (Jám bo ri, 2007). 

A SZÜ LŐI NE VE LÉS DI MEN ZI ÓI

Több egy sé ges el mé le ti ke ret is nap vi lá got lá tott a szü lői ne ve lés di men zi ó it il le tő en. Pl.
Baumrind (1978) négy fő di men zi ó ra kon cent rált. Ezek a kö vet ke zők: kont roll, gon dos ko -
dás, kom mu ni ká ció vi lá gos sá ga és a gye rek kel szem be ni kö ve tel mé nyek érett sé ge. Ezen di -
men zi ók men tén ír ja le a te kin tély el vű, en ge dé keny és az autoritatív ne ve lé si stí lust. Baumrind
vég kö vet kez te té se az volt, hogy sem a tel jes kont roll, sem an nak hi á nya nem jó, a ket tő kom -
bi ná ci ó já ra van szük ség a ne ve lés meg fe le lő tá mo ga tá sá hoz. Maccoby és Mar tin (1983) 
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mo dell jé ben a szü lői ne ve lé si stí lust a kont roll és a szü lői ér zé keny ség men tén osz tá lyoz ták. 
Az ér zé keny ség a gyer mek jel zé se i nek fi gye lem be vé te lé re vo nat ko zik, a kont roll pe dig a sza bá -
lyok fon tos sá gát, az önál ló ság en ge dé sét vagy aka dá lyo zá sát mu tat ja. Eze ken az el mé le te ken túl
meg fi gyel he tő, hogy a szü lői ne ve lés nek ál ta lá ban há rom egy más tól füg get len di men zi ó ját ír ják
le az el mé le tek: gon dos ko dást, kor lá to zást és au to nó mi á ra va ló ne ve lést (Holden és Edwards,
1989; Sallay és Münnich, 1999). A csa lá don be lü li kor lá to zás a szü lők kö vet ke ze tes sé gét, 
a konformitásra va ló ne ve lést mint ne ve lé si célt és a szü lők hang sú lyo zott ha tal mát fog lal ja ma -
gá ban (Aunola et al., 2001) vagy egy sza bály ori en tált csa lá di hát te ret ír le, ahol a kö vet ke ze tes -
ség és konformitás do mi nál (Sallay és Dalbert, 2002). Ez zel szem ben a gon dos ko dás egy har mo -
ni kus csa lá di hát te ret sej tet, ahol a szü lők a gye re ke ket nem ma ni pu lál ják, nem in kon zisz ten sek,
ha nem tá mo ga tást, sze re te tet, fi gyel met nyúj ta nak, és se gí tik az au to nó mia tö rek vé se ket, en ge dik,
hogy a gye rek önál ló an hoz zon dön té se ket éle te bi zo nyos te rü le te in. 

Sallay (2003) sa ját vizs gá la ta és a ko ráb bi ku ta tá sok alap ján meg al ko tott egy el mé le ti
mo dellt a szü lői ne ve lés és a jö vő ori en tá ció ös  sze füg gé se i re vo nat ko zó an. En nek ér tel mé ben
a szü lői ne ve lé si cé lok – önál ló ság ra vagy konformitásra ne ve lés –, a szü lői ne ve lé si at ti tű -
dök – tá mo ga tás vagy ma ni pu lá ció –, a szü lői ne ve lé si stí lus – in kon zisz tens, kö vet ke ze tes
vagy bün te tő – és a csa lá di lég kör – sza bály ori en tált vagy konf lik tu sok kal te li – be fo lyás sal
bír a jö vő ori en tá ci ós cél ki tű zé sek re, azok tar tal má ra, idői ki ter je dé sé re és a kont rol lá lá suk
ké pes sé gé re. A vizs gá lat ban ka pott ered mé nyek sze rint – meg erő sít ve egy ko ráb bi kultúrközi
ku ta tást, mely ben finn, iz ra e li és auszt rál fi a ta lok jö vő kép ét vizs gál ta Nurmi és mun ka tár sai
(1995) – a leg gya ko ribb re mé nyek az ok ta tás hoz, a mun ká hoz és a csa lád hoz kö tőd tek. A leg -
gyak rab ban em lí tett fé lel mek a mun ká hoz, csa lád hoz és a sa ját egész sé gi ál la pot hoz tar toz -
tak, de meg je len tek fé lel mek a szü lők egész sé gi ál la po tá val és a szelfreleváns jel lem zők kel
kap cso lat ban is. A fi a ta lok úgy vél ték, hogy az idő ben a je len hez kö ze lebb eső cé lo kat job ban
ké pe sek kont roll alatt tar ta ni, mint a tá vo lab bi ter ve ket. A kö vet ke ze tes, meg fe le lő en tá mo ga -
tó at ti tű dök és a har mo ni kus csa lá di lég kör elő se gí ti a fi a ta lok jö vő be li re mé nye i nek és ezek
idő be li ki ter je dé sé nek meg fe le lő ala ku lá sát. A konformitásnak, a túl zott sza bály ori en tált ság -
nak, a túl zott tá mo ga tó at ti tűd nek pe dig ked ve zőt len ha tá sa van. A csa lá di kör nye zet el ső sor -
ban a jö vő be li csa lá di el kép ze lé se ket be fo lyá sol ja, az ok ta tás sal és mun ká val kap cso la tos ter -
ve ket ke vés bé.

IGAZ SÁ GOS SÁG MO TÍ VU MA

Az egyé nek kü lön böz nek egy más tól ab ban, ho gyan épül fel kog ni tív meg is me ré si rend sze rük.
A jö vő kép meg for má lá sát be fo lyá sol ja az is, ki mi lyen mér ték ben ér zi mél tá nyos nak éle tét.
Er re vo nat ko zó an Lerner (1965, 2002) ál lí tott fel egy hi po té zist, mi sze rint az em be rek nek
szük sé gük van ar ra, hogy hig  gye nek egy olyan vi lág ban, ahol min den ki meg kap ja, ami ne ki
jár: a jó el nye ri ju tal mát és a rossz a meg ér de melt bün te tést. Ez te szi le he tő vé, hogy a vi lág
sta bil és be jó sol ha tó le gyen. A hit ab ban, hogy a vi lág igaz sá gos, le he tő vé te szi, hogy az egyén
úgy szem be sül jön fi zi kai és szo ci á lis kör nye ze té vel, mint ha azok sta bi lak és ren de zet tek len -
né nek. Az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit mint egy mo ti vá ció ír ha tó le, mely adap tív funk ci ó val
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bír, egy faj ta „puf fer ként” szol gál az egyén szá má ra. Mi nél erő sebb az igaz sá gos vi lág ba ve -
tett hit, an nál erő sebb lesz a mo ti vá ció a hit vé del mé re, és en nek kö szön he tő en min dent meg -
te szünk an nak ér de ké ben, hogy az adap tív meg küz dé si mó dok mű kö dés be lép je nek. Jel lem -
ző to váb bá, hogy a si ke res al kal maz ko dás, bol do gu lás ér de ké ben mind an  nyi an sze ret nénk
elő re je lez ni az ese mé nye ket és sze ret nénk meg ér te ni mind azt, ami ezek kel az ese mé nyek kel
együtt jár. Ezen szük ség le tün ket úgy elé gít jük ki, hogy sa ját vagy sze mé lyes el kép ze lé se ket
ala kí tunk ki a vi lág ról és an nak mű kö dés mód já ról. És ez az el kép ze lés ve zér fo nal ként mű köd -
het jö vő be ni ese mé nyek elő re jel zé sé ben, ér tel me zé sé ben, így be fo lyá sol ja azt, ho gyan gon -
dol ko dunk a jö vőnk ről. 

Az igaz sá gos ság mo tí vu mon be lül el le het kü lö ní te ni több fé le igaz sá gos ság gal kap cso la -
tos hi tet. Szá mos el mé le ti és gya kor la ti tény tá mo gat ja a sze mé lyes és ál ta lá nos meg kü lön böz -
te té sét. Egy részt aszim met ria van ab ban, hogy az em be rek ho gyan ész le lik az igaz ság ta lan -
sá got. Egy el já rást vagy vég ered ményt igaz sá gos nak tar ta nak ad dig, amíg ér de ke i ket szol gál ja,
de má sok ese té ben eset leg nem. Szá mos vizs gá lat iga zol ta, hogy az em be rek in kább hisz nek
ab ban, hogy az éle tük ese mé nyei igaz sá go sak, mint ab ban, hogy a vi lág úgy ál ta lá ban igaz -
sá gos hely. Több ta nul mány ban azt az ered ményt kap ták, hogy a sze mé lyes igaz sá gos ság leg -
erő seb ben és leg in kább kon zisz ten sen a de presszió és a stressz csök ke né sé vel és az élet tel
va ló meg elé ge dett ség nö ve ke dé sé vel áll kap cso lat ban (Dalbert és Katona-Sallay, 1996). 

Mind a sze mé lyes, mind ál ta lá nos ság ban az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit, együt te sen ad ja
meg szá munk ra azt a le he tő sé get, hogy a vi lá got ér te lem mel te li vi lág ként él jük meg, ahol az
el nyert ju tal mak és bün te té sek nem a vé let len, ha nem sa ját, ki ér de melt sor sunk, cse lek vé sünk
kö vet kez mé nye. Ép pen ezért az egyén nek tö re ked nie kell vi sel ke dé sé ben, tet te i ben az igaz -
sá gos ság ra, kü lön ben sa ját igaz ság ta lan vi sel ke dé se ön ér té ke lé se csök ke né sé hez ve zet. Ezt
azok nál az em be rek nél fi gyel ték meg fő ként, akik erő sen hisz nek a sze mé lyes igaz sá gos ság -
ban (Dalbert és Katona-Sallay, 1996).

Ezen túl lé te zik egy, az ál ta lá nos és sze mé lyes igaz sá gos ság tól füg get len hi e de lem. Ez a vé -
let len vi lág ba ve tett hit. Egy vé let len vi lág ban a dol gok nem ki szá mít ha tó an és kö vet ke ze te -
sen tör tén nek: a jót né ha meg ju tal maz zák, más kor fi gye lem be se ve szik, vagy ép pen meg -
bün te tik. A rossz cse le ke de tek után sem kö vet ke zik min dig bün te tés. Te hát egy ilyen vi lág ban
a tet tek ál ta lá ban be jó sol ha tat la nok. Vi szont ez a pszi chés egész ség re néz ve ve szé lyes le het.
Akik sze rint a vi lág ban tör tént dol gok ki szá mít ha tat la nok, na gyobb stressz nek van nak ki té -
ve, gyak rab ban szo ron ga nak, gyak ran érez nek fé lel met, hi szen ke vés bé ké pe sek kont rol lál ni
az ese mé nye ket.   

Mint fen tebb em lí tet tük, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit és a men tá lis egész ség kö zött kap cso -
lat mu tat ha tó ki, a ket tő kö zöt ti ös  sze füg gést vi szont más-más té nye zők köz ve tí tik és mo de rál ják
at tól füg gő en, hogy egy hét köz na pi vagy egy kri ti kus élet hely zet ben éli át az egyén a mél tány ta -
lan sá got. A szak iro da lom is meg kü lön böz te ti azo kat a vizs gá la to kat, ame lye ket kri ti kus élet hely -
ze tek be ke rült ál do za tok kal, il let ve hét köz na pi ese mé nyek sze rep lő i vel foly tat tak. Lé nye ge sen ke -
ve sebb azok nak a ku ta tá sok nak a szá ma, ame lyek ben a hét köz na pi élet sze rep lői vet tek részt.
Schmitt és Maes (2000) egy 2500 fős né met min tán vizs gá lód va szig ni fi káns ne ga tív kap cso la tot
ta lált a de pres  szió és az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit kö zött. Lipkus, Dalbert és Siegler (1996) egye -
te mis ták kö ré ben vég zett vizs gá la tá ban azt az ered ményt kap ta, hogy azok az egye te mis ták, akik
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erő sen hit tek az igaz sá gos vi lág ban, ke ve sebb dep res  szív tü ne tet mu tat tak és éle tük kel elé ge det -
teb bek vol tak, mint azok, akik ke vés bé hit tek a vi lág igaz sá gos mű kö dé sé ben.

Kri ti kus élet ese mé nye ket át élt sze mé lyek kel jó val több vizs gá lat folyt. Lerner és Somers
(1992) mun ka nél kü li vé vált egyé nek kel vég zett fel mé ré sé ben azt az ered ményt kap ta, hogy
azok a mun ka nél kü li vé vált dol go zók, akik job ban hit tek ab ban, hogy igaz sá gos a vi lág, sok -
kal po zi tí vabb ér zé sek ről szá mol tak be, szub jek tí ven sok kal kel le me seb ben érez ték ma gu kat.
Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy ál do zat ként na gyobb szük sé gük volt egy olyan plusz men tá lis
erő for rás ra, mint az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit, an nak ér de ké ben, hogy meg őriz zék vagy
fenn tart sák szub jek tív jó lé tü ket. Dalbert (2001) vizs gá la tá ban azt ta lál ta, hogy a sze mé lyes
igaz sá gos vi lág ba ve tett hit az ál ta lá nos igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel szem ben sok kal erő seb -
ben kor re lál a szub jek tív jó lét tel, így a men tá lis egész ség gel is.

Vé gül fel me rül a kér dés, mi vel ma gya ráz ha tó, hogy az em be rek ben el té rő mér ték ben je -
lent ke zik az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit. Tud juk, hogy az egyé ni ta pasz ta la tok, a tár gyi és
szo ci á lis kör nye zet tel va ló in ter ak ci ók be fo lyá sol ják a sze mély né ze te it és vi sel ke dé sét. Az el -
sőd le ges ta pasz ta la tok és az egyéb for rás ból szár ma zó in for má ci ók egy aránt rep re zen tá lód nak
a kog ni tív rend sze rünk ben és ezek a ta pasz ta la tok a vi lág ról ki ala kí tott ké pünk ré szé vé vál -
nak. A vi lág ról ki ala kí tott el kép ze lés, mely az em lí tett egyé ni ta pasz ta la tok kü lön bö ző sé gé -
ből adó dó an min den egyén ben ter mé sze te sen egye di és sa já tos min tá za tot ered mé nyez, ha tás -
sal van az egyén mo rá lis, ér té ke lő ál lás fog la lá sa i ra, ér ték rend sze ré re és vi sel ke dé sé re egy aránt.
En nek a bel ső mo dell nek a ki épü lé se hos  szú fo lya mat és ki ala ku lá sát je len tős mér ték ben be -
fo lyá sol ja az egyén szo ci a li zá ci ós fej lő dé se, mely, mint ko ráb ban em lí tet tük, ha tás sal van 
a fi a ta lok jö vő kép ének ala ku lá sá ra is. 

MEN TÁ LIS EGÉSZ SÉG
Po zi tív jö vő kép, meg va ló sít ha tó cé lok ki tű zé se és azo kért va ló küz de lem csak meg fe le lő men -
tá lis, pszi chés egész sé gi ál la pot mel lett le het sé ges. A lel ki egész sé get a pszi chés sé rü lé keny -
sé get és la bi li tást ki fe je ző depresszivitás fe lől kö ze lí tet tük meg. Kü lö nö sen nagy fi gyel met kell
for dí ta ni en nek fel tér ké pe zé sé re, hi szen olyan be teg ség ről van szó, amely a WHO újabb becs -
lé sei sze rint 2020-ra a ha lál hoz ve ze tő be teg sé gek ese té ben a má so dik he lyet fog ja el fog lalni,
kö vet ve a szív- és ér rend sze ri be teg sé ge ket ( Szádóczky, 2001).

Susánszky és Szán tó (2008) ös  sze fog la ló ta nul má nyá ból ki de rül, hogy 2002-ben a fi a tal
fel nőt tek 17%-a mu ta tott de pres  szi ós tü ne te ket, 2006-ra ez a mu ta tó 15%-ra csök kent. A sú -
lyos kli ni kai de pres  szió ará nya vi szont két sze re sé re, 1,4%-ról 2,8%-ra nö ve ke dett ugyan ezen
idő szak alatt. Ku ta tá sunk szem pont já ból fon tos ered mény volt to váb bá, hogy az el ide ge ne dés -
re, anómiára uta ló vé le ke dé sek kö zött az ér té kek meg gyen gü lé se és a vi lág ban va ló el iga zo -
dás bi zony ta lan sá ga ve ze tő he lyet fog lalt el. Egy te rü le ten volt je len tős mér té kű vál to zás ta -
pasz tal ha tó, még hoz zá 2006-ra erő sö dött a jö vőt len ség ér zé se. Ami en nél is ag gasz tóbb, hogy
a gyer mek ko ri de pres  szió elő for du lá sa egy re ko mo lyabb nö ve ke dést mu tat, és az érin tett ség
ha tá ra is egy re fi a ta labb kor ra to ló dik ki (Kopp, 2008).

Fel me rül a kér dés, mi le het az oka an nak, hogy a mu ta tók emel ked nek, és a fi a tal kor osz -
tály ok élet mi nő sé ge, pszi chés ál la po ta is egy re ros  szabb ké pet mu tat. Az úgy ne ve zett
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szociokulturális mo dellt se gít sé gül hív va el mond hat juk, hogy az em be ri vi sel ke dés tár sa dal -
mi lag meg ha tá ro zott, és a rend el le nes vi sel ke dé se ket az egyén re ha tó szo ci á lis és kul tu rá lis
té nye zők függ vé nyé ben ért het jük meg. Comer (2003) sze rint azok a nor mák, sza bá lyok, érté -
kek, sze re pek, el vá rá sok, ame lye ket a tár sa da lom tá maszt a sze mé lyek kel szem ben, ugyan úgy
be fo lyá sol ják azok vi sel ke dé sét, mint a bi o ló gi ai és pszi cho ló gi ai me cha niz mu sok. Tringer és
mun ka tár sai (1994) vé le mé nye alap ján el mond ha tó, hogy a pszi chés meg be te ge dé sek hát te -
ré ben szá mol ni kell a szo ci a li zá ci ós fo lya ma tok kal, azok nak a tár sa dal mi vá vá lás ban be töl -
tött sze re pé vel. 

Ezen mo dell el kép ze lé se i vel vág egy be Pi kó (2002) el gon do lá sa is, mely sze rint a de -
pres  szió a mai mo dern tár sa da lom kór tü ne te. A mo dern tár sa da lom egyik sa já tos sá ga, hogy
az in di vi du a liz must hir de ti, tá mo gat ja mint leg főbb ér té ket. Hang sú lyoz za az egyé ni au to nó -
mi át és ön meg va ló sí tást, me lyek az egyén vá lasz tá si sza bad sá gán ala pul nak. A tár sa da lom 
a tel je sít ményt is me ri el, így az ön meg va ló sí tás is egy faj ta tel je sít mény ka te gó ria lett. Mi vel
az egyén sza ba don vá laszt hat, a vá lasz tás fe le lős sé ge is az övé, en nek meg fe le lő en a ku dar -
co kért is ő a fe le lős. A tel je sít mény nem meg fe le lő szint je, hi á nya sok szor szo ron gást kelt az
egyén ben, ép pen ezért Pi kó sze rint a de presszió tu laj don kép pen az ön meg va ló sí tás de fi cit je.
Ugyan ak kor az in di vi du a liz mus mel lett a má sik sa já tos sá ga a tár sa dal mak nak, hogy hang sú -
lyos sá te szi az énközpontúságot. En nek kö szön he tő en egy re fel szí ne seb bek lesz nek az em be -
ri kap cso la tok, az in ter per szo ná lis za va rok, az el ide ge ne dés pe dig az egóba va ló be le sül  lye dést
je len ti, és mind ezek kö vet kez mé nye ként je le nik meg a de pres  szió. Har ma dik sa já tos ság ként
pedig a konf lik tu sok megnövekedett szá mát kell meg em lí te ni. A meg fe le lő al kal maz ko dás hoz
vi szont azo kat a stra té gi á kat tá mo gat ja a konf lik tus ke ze lés ben, me lyek mi nél gyor sabb meg -
küz dést, a ne ga tív ese mé nyek gyors ki ik ta tá sát ered mé nye zik. 

A tár sa dal mi ha tó erő kön be lül a csa lá di szo ci a li zá ci ós ha tá sok is meg ha tá roz zák az egyén
je len ben ta pasz tal ha tó men tá lis egész sé gi ál la po tát. Hi szen a sze mé lyi ség ala ku lá sát, az af fek -
tív be teg sé gek re va ló haj la mot nagy mér ték ben be fo lyá sol ják a ko rai élet évek ta pasz ta la tai, 
a csa lá di lég kör, a ne ve lé si mód sze rek, az egyén éle té ben ko ráb ban elő for du ló ne ga tív élet ese-
mé nyek (Szádóczky, 2001). A csa lád szo ci á lis hely ze tét, a csa lá di szi tu á ci ót, a szü lők ne ve -
lé si at ti tűd jét és ne ve lé si mód sze re it, a szü lők kel va ló kap cso lat jel leg ze tes sé ge it, a szo ci á lis
tá mo ga tást, va la mint a szü lők ről ki ala kí tott kép sze re pét fon tos nak tart juk a men tá lis egész -
ség ala ku lá sá nak szem pont já ból is. 

A csa lá di szer ke zet kü lönb sé ge i ből ki in dul va, a cson ka csa lád ban va ló ne vel ke dés, a szo -
ci a li zá ció szem pont já ból fon tos és sta bil ne ve lő fi gu rák hi á nya kap cso lat ban áll a ros  szabb
men tá lis egész sé gi ál la pot tal, mint ahogy a csa lád ala cso nyabb szocioökonómiai stá tu sza is.
Margitics és Pauwlik (2007) ta nul má nya sze rint a nők szá má ra koc ká za to sabb a hi á nyos szü -
lői gon dos ko dás a de pres  szi ó ra va ló ve szé lyez te tett ség szem pont já ból. Po zi tív kap cso lat mu -
tat ha tó ki a szü lői ne ve lé si mód sze rek és a de presszió kö zött, el ső sor ban az el uta sí tó és bün -
te tő szü lői ne ve lé si mó dok (Richter és mtsai., 1994), va la mint a kö vet ke zet len ség, az el fo ga dás
hi á nya, az el ha nya go lás és az el len sé ges ség az, ami a szü lők ré szé ről meg nyil vá nul va nö veli
a dep res  szív tü ne tek elő for du lá sát a gye re kek nél (Csor ba és Hu szár, 1991). To váb bá, a bi zal -
mat lan csa lá di lég kör, amely ben a szü lők ke vés bé hisz nek a sta bil és ki egyen sú lyo zott csa ládi
élet ben, va la mint ab ban, hogy a csa lád alap ve tő vé dő funk ci ó val bír a gye rek éle té ben, ese té ben
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mu tat tak ki szig ni fi káns kü lönb sé ge ket a pszi chés distresszben szen ve dő ser dü lők és a kont -
roll cso port kö zött (Sallay, 1999). A csa lá don be lül meg ta pasz talt biz ton ság nak a ké sőb bi ma -
ga tar tás za va rok kal szem be ni vé dő fak tor sze re pét iga zol ják Kopp és mun ka tár sai (1998) ku -
ta tá sai is, me lyek sze rint a lel ki za va rok ki ala ku lá sá ban fon tos, ki emelt sze re pe van a tá mo ga tó
csa lád hi á nyá nak. Vizs gá la ta ik sze rint az olyan csa lá dok ban ne vel ke dett fi a ta lok nál, ahol 
a csa lád tá mo ga tó ere je, bi zal mi lég kö re gyen ge, kö zel ne gye dük nél fo ko zott mér ték ben for -
dul tak elő pszi cho szo ma ti kus tü ne tek, pa na szok, va la mint a szo ron gó és pes  szi mis ta jö vő -
kép pel ren del ke zők ará nya is ma ga sabb ér té ket mu tat (Kopp, 2006).

Heaven és mun ka tár sai (2004) mind két szü lő sze re pét hang sú lyoz zák a ser dü lők men tá -
lis egész sé gé nek ala ku lá sá ban. Meg fi gye lé se ik alap ján több a kom mu ni ká ció és in ti mebb az
ér zel mi vi szony az anyá val, ez utób bi vi szont több konf lik tust is ered mé nyez a szü lő és a gye -
rek kö zött, fő leg a le vá lás idő sza ká ban. Az apák sze re pe az önál ló sá gi tö rek vé sek ser ken té -
sé ben, a kom pe ten cia ér zés nö ve lé sé ben mu tat ko zik meg.  

Ami a ne ga tív élet ese mé nye ket il le ti, el mond ha tó, hogy ezek nek a pszi chi át ri ai za va rok -
kal, de pres  szi ó val és a pszi chés distresszel va ló kap cso la tát si ke rült ki mu tat ni ser dü lők nél is.
De min den kép pen fon tos azt is meg je gyez ni, hogy van nak bi zo nyos hát tér té nye zők, ame lyek
be fo lyá sol ják, ho gyan re a gál az egyén a ne ga tív élet ese mé nyek re:
– a csa lá di kör nye ze ten be lül a szü lő vel va ló rossz kap cso lat lé nye ge sen nö vel he ti a ne ga -
tív élet ese mény stressz kel tő ha tá sát;
– a szo ci á lis tá masz sze re pét vizs gál va meg erő sí tést nyert, hogy a szo ci á lis tá masz hi á nya
ös  sze függ a ne ga tív élet ese mé nyek traumatizáló ha tá sá val;
– az élet ese mé nyek meg íté lé sé ben sze re pet kap nak a kö vet ke ző sze mé lyi ség té nye zők:
énfüggőség, kont rol lál ha tó ság meg íté lé se, egyé ni meg küz dé si stra té gi ák, bi zo nyos diszfunk -
cio nális at ti tű dök (Csor ba és Hári, 1995).

A fent em lí tett el mé le ti és ku ta tá si el gon do lá sok ból ki in dul va fel té te lez he tő, hogy a csa -
lá di ne ve lé si lég kör nek, a szü lők ne ve lé si stí lu sá nak lé nye ges sze re pe van a jö vő re vo nat ko -
zó cé lok, ter vek ki ala kí tá sá ban. Kér dés azon ban, hogy a csa lá di szo ci a li zá ci ós ha tá sok mel -
lett az igaz sá gos ság mo tí vu ma, va la mint a fi a ta lok men tá lis egész sé gi ál la po ta ho gyan és
mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ja egy ked ve zőbb jö vő kép ki ala kí tá sát, va la mint hogy köz vet le -
nül vagy köz vet ve fej tik-e ki ha tá su kat a szü lői ne ve lé si di men zi ók, va la mint az igaz sá gos 
vi lág ba ve tett hit, il let ve az egyé nek men tá lis egész sé gi ál la po ta, jól lé te.

Vizs gá la ti cso por tun kat olyan fő is ko lás lá nyok al kot ták, akik cse cse mő- és kis gyer mek -
ne ve lő, -gondozó, il let ve if jú ság se gí tő kép zés ben vesz nek részt. Úgy gon dol tuk, hogy ez a két
szak olyan kö ve tel mé nye ket, el vá rá so kat tá maszt a hall ga tók kal szem ben, ame lyek nek va ló
meg fe le lést, a ké sőb bi si ke res, szak má ban va ló el he lyez ke dést be fo lyá sol ja, hogy az egyé nek
mi lyen kog ni tív és men tá lis egész sé gi ál la pot tal ren del kez nek. Ké pes nek kell len ni ük bi zal mon
ala pu ló kap cso lat ki ala kí tá sá ra, meg hall ga tás ra, ér tő fi gye lem re, prob lé ma ész le lés re és -kezelésre,
az ér dek lő dés, mo ti vá ció fel kel té sé re stb. és mo dell nyúj tó ma ga tar tá suk kal se gí te ni a szak mai
cé lok meg va ló su lá sát, mind két kor osz tály ese té ben. En nek el en ged he tet len fel té te le, hogy ér -
ték rend jük, vi lág ról al ko tott el kép ze lé sük, ta pasz ta la ta ik, cél ja ik, hely zet elem ző és -megoldó
ké pes sé gük, men tá lis, pszi chés ál la po tuk meg fe le lő, po zi tív és egész sé ges le gyen. Szá munkra
pe dig ér té kes in for má ci ók kal, ta pasz ta la tok kal szol gál hat a ku ta tás, se gít ve ben nün ket, ok ta tó kat
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ab ban, hogy úgy ala kít has suk a kép zé si, azon be lül a sze mé lyi ség fej lesz té si tar tal ma kat, hogy
hoz zá se gít hes sük a hall ga tó kat ah hoz, hogy a meg fo gal ma zott cél ja ik va ló ra vál has sa nak.

A fent be mu ta tott ku ta tá sok ra ala poz va több hi po té zist fo gal maz tunk meg. A jö vő be li
sze mé lyes cé lok kal kap cso lat ban fel té te lez zük, hogy 1. a fi a ta lok re mé nye i ket, vá gya i kat leg -
gyak rab ban az ok ta tás sal, a ta nul má nyok kal, mun ká val és csa lád ala pí tás sal kap cso lat ban ír -
ják le; 2. a jö vő be li fé lel me ik leg in kább a mun ká hoz és csa lá di prob lé mák hoz, va la mint a saját
egész sé gük kel ös  sze füg gő kér dé sek hez kap cso lód nak.

A csa lá di szo ci a li zá ció és a jö vő ori en tá ció ös  sze füg gé sét il le tő en úgy vél tük, hogy 3. egy
har mo ni kus, tá mo ga tó csa lá di hát tér se gí ti, tá mo gat ja az is ko láz ta tás sal, jö vő be ni csa lád dal és
mun ká val kap cso la tos re mé nyek, cé lok ki ala kí tá sát; 4. ugyan ak kor egy kor lá to zó, konf lik tu -
sos csa lá di hát tér mel lett in kább a fé lel mek sú lya lesz a do mi náns a re mé nyek kel szem ben,
mind az is ko láz ta tás, mind a mun ka és a csa lád vo nat ko zá sá ban.

To váb bá fel té te lez zük, hogy a de pres  szi ós tünetegyüttessel jel le mez he tő sze mé lyek re jel -
lem ző, 5. konf lik tu sos csa lá di lég kör ben ne vel ke det tek 6. ke vés bé hisz nek az igaz sá gos vi lág -
ban, 7. kü lönb ség mu tat ha tó ki a jö vő ori en tá ci ós tar tal mak idő be li ki ter jesz té se és kont rol lá -
lá sa kö zött a de pres  szi ós tü ne te ket nem mu ta tó sze mé lyek hez ké pest. 

VIZS GÁ LAT

Vizs gá la ti sze mé lyek. A vizs gá lat ban 120 fő fő is ko lai hall ga tó vett részt. A ne mek meg osz lá sát
te kint ve va la men  nyi en lá nyok. Át lag élet ko ruk 20,42 év (élet ko ri meg osz lás: 19–25 éve sek;
élet ko ri cso por tok: 19 éves N = 37 fő; 20 éves N = 39 fő; 21 éves N = 21 fő; 22 éves N = 9 fő;
23 éves N = 10 fő; 24 éves N = 2 fő; 25 éves N = 2 fő).

VIZS GÁ LA TI ESZ KÖ ZÖK

Jö vő ori en tá ció
A vizs gá la ti sze mé lyek nek fel kel lett so rol ni uk, mi lyen hos  szú tá vú sze mé lyes cél ja ik van nak
a jö vő jük kel kap cso lat ban, majd eze ket a meg ne ve zett cé lo kat meg kel lett ítél ni ük egy hét fo -
kú, Likert-típusú ská lán, an nak alap ján, men  nyi re tart ják őket fon tos nak, konk rét nak; mek ko -
ra esélyt lát nak a meg va ló su lás ra. Vé gül meg kel lett ha tá roz ni uk még azt az élet kort is, ami -
kor úgy ér zik, hogy az adott cél meg fog va ló sul ni. 

A meg fo gal ma zott cé lo kat egy elő re ki dol go zott és már hasz nált (Nurmi et al., 1992; Jámbo ri,
2003) ka te gó ria rend szer se gít sé gé vel tar ta lom ele mez tük. A kód rend szer 13 fő ka te gó ri át tar tal -
ma zott (pl. mun ka, to vább ta nu lás, csa lád, ba rá tok, egész ség, szü lők kel va ló kap cso lat, sza bad -
idő, bir to kolt ja vak stb.). A kó do lás so rán min den tar tal mat be so rol tuk egy al ka te gó ri á ba, il let -
ve, ha mód volt rá, egy ki sebb elem zé si szint be is. Ez után ös  sze szá mol tuk, hogy az egyes
al ka te gó ri ák hány eset ben for dul nak elő, il let ve a fő ka te gó ri á kat is. Az így ka pott ada tok ké pez -
ték a ké sőb bi sta tisz ti kai elem zés alap ját. A tar ta lom elem zést két füg get len bí rá ló vé gez te a meg -
ne ve zett cé lok tar tal ma sze rint, a kö zöt tük lé vő egyet ér tés ma gas volt (r = 0,86, p = 0,001).
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Igaz sá gos vi lág ba ve tett hit
Az igaz sá gos vi lág ba ve tett hi tet az ál ta lá nos Igaz sá gos Vi lág ba Ve tett Hit Ská lá val mér -

tük (Dalbert et al., 1987). A ská la ma gyar vál to za tát már si ke re sen al kal maz ták (Dalbert és
Katona-Sallay, 1996). A ská lá hoz 6 item tar to zik (á = 0,70; itemek: 2, 5, 7, 25, 27, 33, pl.
„Biz tos va gyok ben ne, hogy az igaz sá gos ság min dig győ ze del me sen fe lül ke re ke dik”).

A sze mé lyes igaz sá gos ság mo tí vu mát a 7 ál lí tást tar tal ma zó Sze mé lyes Igaz sá gos Vi lág -
ba Ve tett Hit Ská la ma gyar vál to za tá val mér tük (Dalbert és Katona-Sallay, 1996) (á = 0,75;
itemek: 4, 6, 8, 11, 15, 20, 31, pl. „Úgy vé lem, hogy azok a fon tos dön té sek, ame lyek rám vo -
nat koz nak, rend sze rint igaz sá go sak”).

A vé let len vi lág ba ve tett hi tet a Vé let len Vi lág ba Ve tett Hit Ská la ma gyar vál to za tá val
mér tük (Dalbert, 1993). A ská la 4 itemet tar tal maz (á = 0,60; itemek: 1, 10, 14, 17, pl. „A vi -
lág fo lyá sát leg in kább a vé let len irá nyít ja”).

A kér dő ív val lá sos ság gal kap cso la tos ál lí tá so kat is tar tal ma zott (á = 0,92; itemek: 9, 13,
18, 23, 30, 32, pl. „Ne héz hely zet ben az je lent szá mom ra se gít sé get, ha hi szek Is ten ben”).

A mun ka he lyi igaz sá gos ság ra vo nat ko zó an a ská la 5 ál lí tást tar tal ma zott (á = 0,70; itemek:
12, 16, 19, 22, 28, pl. „Az tud jól ér vé nye sül ni a mun ka he lyén, aki tisz tes sé ge sen el vég zi a rá
bí zott fel ada to kat”).

Az igaz ság ta lan vi lág ba ve tett hit re vo nat ko zó an a kér dő ív 3 itemet tar tal maz (á = 0,61;
itemek: 21, 24, 29, pl. „Úgy vé lem, gyak ran még a fon tos dön té sek is igaz ság ta la nok”).

Szü lői ne ve lé si el já rá sok
A meg kér de zet tek szü lői ne ve lé si el já rá sok ról szá mol tak be a Csa lá di Szo ci a li zá ció Kér -

dő ív alap ján (Dalbert és Goch, 1997), amit már több ha zai vizs gá lat ban is si ke re sen al kal -
maz tak (lásd Sallay és Dalbert, 2002). A kér dő ív di men zi ói ma guk ban fog lal ják a csa lá di lég -
kört (sza bály ori en tált, il let ve konf lik tu sos), va la mint a szü lői ne ve lé si cé lo kat, at ti tű dö ket és
stí lu so kat. A kér dő ív ki töl té se kor a sze mé lye ket ar ra ké rik, gon dol ja nak vis  sza ar ra az idő szak -
ra, ami kor kb. 12–14 éve sek vol tak, s sze mé lyes em lé ke ik alap ján vá la szol ja nak a kér dő ív
egyes ál lí tá sa i ra. A csa lá di lég kört mé rő di men zi ók mel lett kü lön-kü lön ská lák mé rik fel az
apai és anyai ne ve lést ugyan azok ban a di men zi ók ban. A kö vet ke ző nyolc ská lát al kal maz tuk:
sza bály ori en tált csa lá di lég kör (4 ál lí tás; á = 0,74, pl. „Csa lá dunk ban a sza bá lyo kat szi go rú -
an be kel lett tar ta ni”); konf lik tu sos csa lá di lég kör (4 ál lí tás; á = 0,71, pl. „Ren ge teg ve sze ke -
dés volt ott hon”); manipulatív ne ve lé si at ti tűd (3 ál lí tás az apá ra; á = 0,78; 3 ál lí tás az anyá -
ra; á = 0,72, pl. „Édes anyám/édes apám időn ként mond ta, hogy több te kin tet tel le het nék rá”);
kö vet ke ze tes ne ve lé si at ti tűd (2 ál lí tás az apá ra; r = 0,33, p = 0,01; 2 ál lí tás az anyá ra; r = 0,64,
p = 0,01, pl. „Ha édes anyám/édes apám meg til tott ne kem va la mit, te het tem, amit akar tam, ki -
tar tott ál lás pont ja mel lett”); in kon zisz tens ne ve lé si stí lus (2 ál lí tás az apá ra; á = 0,76; 2 ál lí tás
az anyá ra; á = 0,70, pl. „Édes anyám/édes apám ös  sze szi dott anél kül, hogy tud tam vol na, mi -
ért”); tá mo ga tó ne ve lé si stí lus (3 ál lí tás az apá ra; á = 0,70; 3 ál lí tás az anyá ra; á = 0,67, pl.
„Édes anyám/édes apám ugyan úgy meg hall gat ta a vé le mé nye met, mint egy fel nőt tét”); bün te -
tő ne ve lé si stí lus (2 ál lí tás az apá ra; á = 0,88; 2 ál lí tás az anyá ra; r = 0,33, p = 0,01, pl. „Édes -
anyám/édes apám dü hös lett, ha vis  sza be szél tem ne ki”); au to nó mia mint ne ve lé si cél (3 ál lí tás
az apá ra; á = 0,70; 2 ál lí tás az anyá ra; r = 0,34, p = 0,01, pl. „Édes anyám/édes apám azt akar ta,
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hogy ön ma gam dönt sem el, ho va aka rok utaz ni a szün idő ben”); konformitás mint ne ve lé si cél
(3 ál lí tás az apá ra; á = 0,62; 2 ál lí tás az anyá ra; á = 0,64, pl. „Édes anyám/édes apám azt akar -
ta, hogy min dig kö ves sem a ta nár uta sí tá sa it”). Az egyes ál lí tá sok ra egy hat fo kú, Likert-típusú
ská lán kell vá la szol ni (1: egy ál ta lán nem jel lem ző; 6: tel jes mér ték ben jel lem ző).

De pres  szió
A de pres  szió mér té ké nek azo no sí tá sá ra az 1972-ben be mu ta tott Beck-féle de pres  szi ós ská la
rö vi dí tett, 13 té te les szű rő vál to za tát hasz nál tuk. A rö vi dí tett kér dő ív a de pres  szi ós
tünetegyüttes kö vet ke ző ös  sze te vő it vizs gál ta: 
– Szo mo rú ság, re mény te len ség, ku dar cok, elé ge det len ség, ér ték te len ség, ön bün te tés, ön -
gyil kos sá gi gon do la tok, ér dek te len ség, dön tés kép te len ség, én kép, mun ka kép te len ség, fá radt -
ság, ét vágy ta lan ság.

A pon to zás négy vá lasz tá si le he tő ség sze rint 0–3 pon tig tör té nik, ahol a ma ga sabb pont -
szám a de pres  szi ós tü ne tek sú lyos sá gát jel zi. A vizs gá la ti sze mély egy té te len be lül több ál lí -
tás pont szá mát is meg je löl he ti, ilyen kor a leg sú lyo sab bat ves  szük fi gye lem be. Az ere de ti 21
té te les tel jes kér dő ív pont ér té kei a kö vet ke ző kép pen fe lel nek meg az egyes di ag nosz ti kai ka -
te gó ri ák nak: 0–5 pont – nor mál, az az nincs de pres  szió; 6–11 pont – eny he de pres  szió; 12–15
pont – kö zép sú lyos de pres  szió; 16– – sú lyos de pres  szió.

Az ada tok fel dol go zá sa há rom lé pés ben tör tént. Elő ször a szü lői ne ve lé si di men zi ók struk -
tú rá já nak fel tá rá sa tör tént meg má sod ren dű fak tor ana lí zis ré vén an nak ér de ké ben, hogy e di -
men zi ók szer ve ző dé sé ről és min tá za tá ról ké pet nyer hes sünk. Ezt kö ve tő en azt vizs gál tuk meg,
hogy a fel so rolt re mé nyek és fé lel mek tar tal mi elem zé se mi lyen el ren de ző dést mu tat a Nurmi
ál tal meg adott ka te gó ri ák alap ján. Vé gül az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit ská lá i nak és a men -
tá lis egész ség mu ta tó ja ként sze rep lő de pres  szió ér té kek nek és a jö vő ori en tá ció leg gyak rab -
ban em lí tett ka te gó ri ái kö zöt ti ös  sze füg gé sek re ke res tük a vá laszt. A to váb bi ak ban rész le te -
sen be mu tat juk az ered mé nye ket. 

ERED MÉ NYEK

A szü lői ne ve lé si di men zi ók struk tú rá ja
A má sod ren dű fak tor ana lí zis fel tár ta a szü lői ne ve lé si di men zi ók min tá za tát. Az elem zés során
a két fak to ros meg ol dás lát szott meg fe le lő nek (sa ját ér té kek 1 : 3,913; 2 : 2,879), ezek a varian -
ciák mint egy 42%-át ma gya ráz ták. Az ered mé nye ket az 1. táb lá zat fog lal ja ös  sze.

Az el ső fak tor, amely a variancia 24%-át ma gya ráz za, a konf lik tu sos csa lá di klí mát mu -
tat ja be, amit a szü lők manipulatív stí lu sa, az apa in kon zisz tens és bün te tő at ti tűd je, a tá mo -
ga tás és au to nó mia mint ne ve lé si cél hi á nya, va la mint az apa ré szé ről a konformitás mint ne -
ve lé si cél kö vet ke ze tes hang sú lyo zá sa jel le mez. A má so dik fak tor, amely a variancia to váb bi
17%-át ma gya ráz za, olyan csa lá di lég kört áb rá zol, amely ben a sza bá lyok be tar tá sa és a kon -
for miz mus anyai tö rek vé se mel lett az apai tá mo ga tás és mind két szü lő au to nó mi á ra mint ne -
ve lé si cél ra va ló tö rek vé se jel le mez. Ez utób bi fak tor, ha nem is tel jes mér ték ben, de a sza -
bály ori en tált csa lá di klí mát ír ja le. 
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1. táb lá zat. Má sod ren dű fak tor ana lí zis a szü lői ne ve lé si di men zi ók ra (l = 0,30)

A jö vő ori en tá ció tar tal mi jel lem zői
A vizs gá la ti sze mé lyek ál tal meg fo gal ma zott jö vő ori en tált cé lo kat tar ta lom ele mez tük a meg -
adott ka te gó ria rend szer alap ján. A leg gyak rab ban em lí tett tar tal mi ka te gó ri ák szá za lé kos meg -
osz lá sát a 2. táb lá zat mu tat ja be.

2. táb lá zat. A le írá sok ban sze rep lő tar tal mi ka te gó ri ák gya ko ri sá ga szá za lé kos elő for du lás ban

A leg gyak rab ban em lí tett re mé nyek a mun ká hoz (pl. „le gyen egy jó mun ka he lyem”), 
a ta nul má nyok hoz (pl. „sze ret nék dip lo mát sze rez ni”), a csa lád hoz (pl. „meg ta lál jam a tár -
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sam”, „csa lá dot ala pí ta ni, gye re ket vál lal ni”), a bir to kolt ja vak hoz (pl. „sze ret nék egy sa ját há -
zat, la kást”), a sa ját egész ség hez (pl. „egész sé ge sen él ni, meg öre ged ni”), a csa lád dal va ló
kap cso lat tar tás hoz (pl. „sze ret nék több időt a csa lá dom mal töl te ni”), sza bad idős te vé keny sé -
gek hez (pl. „sze ret nék új he lyek re el utaz ni”), szelfreleváns jel lem zők höz (pl. „sze ret ném tel -
je sen meg is mer ni ma gam”), a szü lők egész sé gi ál la po tá hoz (pl. „sze ret ném, hogy szü le im so -
ká ig él je nek”) és a ba rá ti kap cso la tok hoz (pl. „sze ret nék új ba rá to kat sze rez ni”) kap cso lód nak.
Ami a fé lel me ket il le ti, a leg gyak rab ban a sa ját egész sé gi ál la pot hoz (pl. „nem sze ret nék sú -
lyos be teg len ni”), a mun ká hoz (pl. „ne le gyek mun ka nél kü li”), a szü lők egész sé gi ál la po tá -
hoz (pl. „el ve szí tem a szü le i met”), a csa lá di kap cso la tok hoz (pl. „nem sze ret nék el tá vo lod ni
a szü le im től”), a bir to kolt ja vak hoz ( pl. „nem sze ret ném, hogy ne ve hes sem meg ma gam nak,
amit sze ret nék”), a csa lád hoz (pl. „nem sze ret nék egye dül él ni”), a ba rá tok hoz (pl. „nem sze -
ret nék el tá vo lod ni a ba rá ta im tól”) és szelfreleváns jel lem zők höz (pl. „nem sze ret ném, ha je -
len ték te len len nék”) fű ződ nek.

A men tá lis egész ség kap cso la ta az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel és a csa lá di ne ve lés sel
A de pres  szió-kér dő ív le író sta tisz ti kai elem zé se azt mu tat ta, hogy a vizs gá la ti min ta 36,7%-a
(44 fő) nor mál, 35,8%-a (43 fő) eny he, 10,8%-a (13 fő) kö zép sú lyos és 16,7%-a (20 fő) a sú -
lyos de pres  szi ós tü ne te ket mu ta tók öve ze té be esett (lásd 1. áb ra). A to váb bi ak ban a nor mál
és az eny he de pres  szió ér té ket mu ta tó hall ga tó kat (1. cso port, ös  sze sen 87 fő), va la mint a kö -
zép sú lyos és sú lyos öve zet be tar to zó hall ga tó kat so rol tuk egy cso port ba (2. cso port, ös  sze sen
33 fő), és er re a két cso port ra néz ve vizs gál tuk meg a csa lá di ne ve lé si di men zi ók és az igaz -
sá gos vi lág ba ve tett hitt ská lá i nak ös  sze füg gé se it.

1. áb ra. A de pres  szi ós tünetegyüttes elő for du lá si ará nya a vizs gá la ti min tán (N = 120)

A de pres  szió mér té ke és az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit kü lön bö ző ská lá i nak ös  sze füg gé -
se i re vo nat ko zó ös  sze ha son lí tó sta tisz ti kai vizs gá la tok ered mé nyei sze rint (2. áb ra) a két cso -
port szig ni fi káns mér ték ben kü lön bö zik egy más tól a kö vet ke ző igaz sá gos ság mo tí vu mok
tekin te té ben:
– sze mé lyes igaz sá gos ság (t = 3,502, F = 12,263, szig. = 0,001)
– val lá sos ság (t = 3,052, F = 9,316, szig. = 0,003)
– ál ta lá nos igaz sá gos ság (t = 2,550, F = 6,503, szig. = 0,012)
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2. áb ra. A de pres  szió és az igaz sá gos ság mo tí vum kap cso la ta

Ezek az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a kö zép sú lyos-sú lyos de pres  szi ós tü ne te ket mu -
ta tó 2. cso port ba tar to zó sze mé lyek ke vés bé hisz nek az igaz sá gos vi lág ban. Ke vés bé hisz nek
ab ban, hogy a vi lág ban ál ta lá ban igaz sá go san tör tén nek a dol gok, ke vés bé tart ják mél tá nyos -
nak azo kat a dön té se ket, ame lyek rá juk vo nat koz nak, in kább mél tány ta lan nak ér zik a ve lük
va ló bá nás mó dot, va la mint a val lá sos hit meg küz dést se gí tő ere jé re is ke vés bé tá masz kod -
hat nak, nem úgy élik meg a ne héz hely ze te ket, hogy az azok kal va ló szem be né zés ben se gít -
sé get je len te ne, ha hin né nek Is ten ben. 

A csa lá di szo ci a li zá ci ós mu ta tói és a de pres  szió mér té ke kö zöt ti kap cso lat ra el mond ha -
tó, hogy a két cso port a kö vet ke ző di men zi ók ban tér el egy más tól:
– konf lik tus ori en tált ne ve lé si lég kör (F = 10,191; szig. = 0,002; M1 = 2,72 SD1 = 1,006;

M2 = 3,33  SD2 = 1,018)
– apai manipulatív ne ve lé si at ti tűd (F = 15,751; szig. = 0,000; M1 = 1,78 SD1 = 0,98;  

M2 = 2,73  SD2 = 1,51)
– apai in kon zisz tens ne ve lé si stí lus (F = 5,036; szig. = 0,027; M1 = 2,25  SD1 = 1,49;  

M2 = 2,98  SD2 = 1,75)
– apai tá mo ga tó ne ve lé si at ti tűd (F = 12,490; szig. = 0,001; M1 = 4,29  SD1 = 0,942;  

M2 = 3,44  SD2 = 1,545)
– anyai tá mo ga tó ne ve lé si at ti tűd (F = 13,161; szig. = 0,000; M1 = 4,58  SD1 = 0,928;  

M2 = 3,8  SD2 = 1,34)
– anyai bün te tő ne ve lé si stí lus (F = 4,478; szig. = 0,036; M1 = 4,14  SD1 = 1,00; M2 = 3,65

SD2 = 1,43)
– anyai konformitásra ne ve lés (F = 4,073; szig. = 0,0469; M1 = 3,0  SD1 = 1,068;  M2 = 3,5

SD2 = 1,14)
Az az a két szü lő ré szé ről ta pasz talt tá mo ga tás, oda fi gye lés, a har mo ni kus, bé kés csa lá di

lég kör, a ki szá mít ha tó, konk ré tan, pon to san meg fo gal ma zott sza bá lyok, me lye ket a szü lők,
főleg az anya el len őriz is, ke vés bé va ló szí nű sí ti a de pres  szió tü ne te i nek meg je le né sét, ez zel
szem ben a konf lik tu sok kal, vi ták kal, gya ko ri né zet el té ré sek kel jel le mez he tő csa lá di lég kör,
azapa ré szé ről ész lelt in kon zisz ten cia és ér zel mi ma ni pu lá ció meg nö ve li a de pres  szi ós tü ne -
tek ki ala ku lá sá nak esé lyét. 
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A két cso port kö zött a jö vő ori en tá ci ós cé lok meg fo gal ma zá sa, azok idő be li ki ter je dé se,
kont rol lál ha tó sá ga és fon tos sá ga szem pont já ból csak a jö vő be ni csa lád dal kap cso la tos re mé -
nyek re vo nat ko zó an tud tunk ki mu tat ni szig ni fi káns kü lönb sé get:
– a csa lád dal kap cso la tos cé lok be kö vet ke zé sé nek ide je (t = 3,095; szig. = 0,003)
– a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek meg va ló su lá sá nak esé lye (t = 2,964;  szig. = 0,004)
– a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek fon tos sá ga (t = 3,077; szig. = 0,003)

A jö vő ori en tá ció, a szü lői ne ve lé si di men zi ók, az igaz sá gos ság mo tí vum és a de presszió
kap cso la ta
A kö vet ke zők ben a szü lői ne ve lés, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit, a de pres  szió ha tá sát vizs -
gál tuk a jö vő ori en tá ció ka te gó ri á i ra vo nat ko zó an. Több vál to zós regresszióelemzéssel tár tuk
fel a le het sé ges ös  sze füg gé se ket. Az elem zé sek nél kü lön-kü lön tör tént az egyes jö vő ori en tá -
ci ós ka te gó ri ák mint cél vál to zók vizs gá la ta. Az aláb bi, 3. táb lá zat csak a szig ni fi káns ös  sze -
füg gé se ket mu tat ja be.

A csa lád dal kap cso la tos re mé nyek idő be li ki ter je dé sét rész ben a vé let len igaz sá gos ság -
ba ve tett hit, rész ben az át élt sza bály ori en tált csa lá di lég kör, va la mint az anyai au to nó mi á ra
ne ve lés mint ne ve lé si cél ha tá roz ta meg. Ezek együt te sen a variancia 29%-át ma gya ráz ták.
Azaz mi nél in kább sza bály ori en tált volt az át élt csa lá di lég kör, mi nél in kább ér vé nye sült az
anya ré szé ről az au to nó mi á ra ne ve lés mint cél, va la mint mi nél ke vés bé hit ték azt a sze mé lyek,
hogy alap ve tő en a vé let len ha tá roz za meg, hogy az em be rek azt kap ják-e, ami mél tá nyo san
meg il le ti őket, an nál in kább úgy érez ték, hogy a csa lád dal kap cso la tos re mé nye ik ha ma rabb
fog nak meg va ló sul ni, re a li zá lód ni. 

A csa lád dal kap cso la tos re mé nyek fon tos sá gát az apai bün te tő ne ve lé si stí lus és a konf -
lik tu sos csa lá di lég kör jó sol ta be, ezek együt te sen a variancia 27%-át ma gya ráz ták. Mi nél
konf lik tu so sabb nak él ték meg a csa lá di lég kört, és mi nél bün te tőbb volt az apa ne ve lé si stí -
lu sa, an nál fon to sabb nak tar tot ták a sze mé lyek a csa lád dal kap cso la tos jö vő be li re mé nye i ket.

A mun ká val kap cso la tos re mé nyek kont rol lá lá sát há rom fő ha tás jó sol ta be, ezek a variancia
28%-át ma gya ráz ták. Ezek sze rint mi nél in kon zisz ten sebb nek ész lel ték az anya ne ve lé si stí -
lu sát, va la mint mi nél ke vés bé érez ték azt manipulatívnak, a csa lá di lég kört pe dig konf lik tu -
so sabb nak, an nál na gyobb mér ték ben tar tot ták kont rol lál ha tó nak, el ér he tő nek a mun ká val
kap cso la tos re mé nye i ket a sze mé lyek. 

A ta nul má nyok kal kap cso la tos re mé nyek kont rol lá lá sát négy ha tás jó sol ta be, ezek a va -
rian cia 31%-át ma gya ráz ták. Ezek sze rint a sze mé lyek mi nél ke vés bé tar tot ták kö vet ke ze tes -
nek az apát a ne ve lés ben, mi nél in kon zisz ten sebb nek ész lel ték az apa ne ve lé sét, mind emel lett
mi nél in kább biz to sí tot ta az apa szá muk ra az önál ló so dást, va la mint erő sebb val lá sos be ál lí tott -
sá gú ak vol tak, an nál in kább gon dol ták úgy, hogy kont rol lál ni tud ják a ta nul má nya ik kal kap -
cso la tos vá gya i kat. Az apai ne ve lés kö vet ke ze tes sé gé nek hi á nya ma gya ráz za to váb bá a ta nul -
má nyok kal kap cso la tos el kép ze lé sek idő be li ki ter je dé sét is, a variancia 8%-ában.

A bir to kolt ja vak idő be li ki ter je dé sét, kont rol lá lá sát, va la mint fon tos sá gu kat két fő ha tás
jó sol ta be: a konf lik tu sos csa lá di lég kör és a de pres  szió mér té ke, ezek együt te sen az idő be li
ki ter je dés 22%-át, a kont rol lá lás 25%-át és a fon tos sá guk 21%-át ma gya ráz ták. Mi nél ki sebb 
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3. táb lá zat.
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mér té kű a de pres  szi ós tünetegyüttes, és mi nél konf lik tu so sabb nak él ték meg a csa lá di lég -
kört, an nál fon to sabb nak tar tot ták le írá sa ik ban a sze mé lyek a bir to kolt ja vak kal kap cso la tos
re mé nye ik kont rol lál ha tó sá gát és fon tos sá gát, va la mint an nál in kább úgy érez ték, hogy eze -
ket a ja va kat csak idő ben ké sőbb fog ják tud ni re a li zál ni. 

ÖS  SZEG ZÉS

Vizs gá la tunk ban a szü lői ne ve lés, az igaz sá gos ság mo tí vum, a de pres  szió és a jö vő ori en tá ció
kap cso la tát tár tuk fel. Lé nye ges nek tart juk ezek nek az ös  sze füg gé sek nek a fel tér ké pe zé sét
(fő ként a de pres  szió mér té ké nek és a jö vő be li cél ki tű zé sek kap cso la tát), mi vel ha zai vi szony -
lat ban a ha son ló ku ta tá sok szá ma ke vés. Ered mé nye ink fon to sak le het nek nem csak a fi a ta lok,
ha nem a fel ső ok ta tás ban ta ní tó pe da gó gu sok szá má ra is, hi szen tud juk, hogy a csa lád mel lett
az is ko la ját szik fon tos sze re pet ab ban, hogy ezen fi a ta lok és a kö vet ke ző ge ne rá ci ók jö vő ké -
pe ho gyan ala kul, men  nyi re lesz nek ké pe sek re á lis, el ér he tő, meg va ló sít ha tó és mo ti vá ló ere -
jű cé lo kat ki ala kí ta ni és azo kért a cé lo kért dol goz ni. To váb bá vizs gá la ti cso por tunk spe ci fi -
ká ci ó já ból fa ka dó an fel tér ké pez het tük, ho gyan gon dol kod nak hall ga tó ink a jö vő jük ről, 
a kog ni tív meg is me ré si rend sze rük ről és pszi chés, men tá lis ál la po tuk ról al ko tott kép pe dig 
se gít sé get nyújt hat ab ban, hogy a kép zés so rán olyan fel té te le ket, ta pasz ta la to kat biz to sít sunk,
ame lyek le he tő vé te szik a sze mé lyes és szak mai ha té kony ság meg élé sét és ezen ke resz tül 
a jö vő re vo nat ko zó ter vek meg va ló sí tá sát.

Ku ta tá sunk ban el ső ként a jö vő ori en tált tar tal mak meg osz lá sát tér ké pez tük fel. A jö vő ori en -
tá ció tar tal mi ka te gó ri á i nak elő for du lá si gya ko ri sá ga rész ben össz hang ban állt el ső hi po té zi -
sünk kel, mi sze rint a leg gya ko ribb re mé nyek az ok ta tás hoz, azon be lül is a ta nul má nyok si ke res
be fe je zé sé hez, a dip lo ma szer zés hez; a mun ká hoz, azon be lül a szak ma be li el he lyez ke dés hez,
biz tos, jól fi ze tő és ked velt mun ka vég zés hez; és a csa lád hoz, csa lád ala pí tás, gye rek vál la lás,
bol dog csa lá di élet re mé nyé hez fű ződ nek. Ami a jö vő be ni cé lok ban meg fo gal ma zott fé lel me -
ket il le ti, a fi a ta lok leg több fé lel me sa ját egész sé gi ál la po tuk kal, a mun ká val, il let ve a szü lők
egész sé gi ál la po tá val volt kap cso la tos. Ér de kes és el gon dol kod ta tó ered mény, hogy mi ért bi -
zo nyult en  nyi re je len tős nek a sa ját és a szü lők egész sé gi ál la po ta. A szü lők ko rai el vesz té sé től
va ló fé le lem ért he tő, és ter mé sze tes ve le já ró ja a gyer me ki gon dol ko dás nak. Esze rint mi nél to -
vább sze ret nénk ma gunk mel lett tud ni szü le in ket, hi szen fon tos tá mo ga tó erőt je lent het nek 
a jö vő be li cél ja in kért va ló küz de lem ben, a szü lői tá mo ga tás meg lé te még fel nőtt kor ban is biz -
ton ság ér ze tet ad hat. A sa ját egész sé gi ál la po tért va ló ag gó dás pe dig je lent he ti azt az ag go dal -
mat, hogy be teg ség vagy rö vi debb élet tar tam kö vet kez té ben nem len né nek meg va ló sít ha tó ak
ter ve ink ma ra dék ta la nul, de áll hat nak más mö göt tes té nye zők is ezek nek a fé lel mek nek a hát -
te ré ben, me lyek ezen ku ta tás ke re te in be lül nem fed he tők fel. Mind a re mé nyek, mind a fé -
lel mek tar tal mi ka te gó ri á i nak so rá ban a bir to kolt ja vak (anya gi és tár gyi) sze re pel tek re la tí -
ve ma ga sabb szá za lék ban a töb bi tar tal mi ka te gó ria gya ko ri sá gá hoz ké pest. Sok eset ben az
anya gi biz ton ság meg te rem té sé nek vá gya meg előz te a csa lád ala pí tá si cé lo kat, de alap ve tő en
jel lem ző volt, hogy a sa ját au tó, la kás re mé nye meg je lent a le írt sze mé lyes cé lok kö zött. E mö -
gött az az el gon do lás hú zód hat meg, hogy a csa lád dal kap cso la tos ter vek meg va ló sí tá sá hoz
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fon tos nak tart ják a fi a ta lok egy biz tos anya gi hát tér ki ala kí tá sát, mely ten den cia ál ta lá ban jel -
lem zi a fi a tal fel nőt tek gon dol ko dá sát.    

A vizs gá lat kö vet ke ző cél ki tű zé se az volt, hogy ki mu tas suk, a csa lá di ne ve lé si lég kör -
nek, stí lus nak köz vet len sze re pe van a jö vő ori en tá ció ala kí tá sá ban. Fel té te lez tük, hogy más -
faj ta ha tást fejt ki a konf lik tu sos csa lá di klí ma a sza bály ori en tált klí má val szem ben. 

A csa lád dal kap cso la tos re mé nyek idő be li meg va ló su lá sát nagy mér ték ben be fo lyá sol ta,
hogy men  nyi re ész lel te a fi a tal sza bály ori en tált nak az ott ho ni, csa lá di lég kört, mind emel lett,
ha az anya en ged te, tá mo gat ta a gye rek önál ló so dá si tö rek vé se it, sok kal in kább kö ze leb bi idő -
pon tot je lölt meg a fi a tal, hogy mi kor kép ze li el a csa lád dal kap cso la tos vá gya i nak meg va ló -
su lá sát, az az job ban bíz tak ab ban, hogy meg ta lál ják jö ven dő be li pár ju kat. A mun ká val kap -
cso la tos re mé nyek kont rol lá lá sá nak mér té két csök ken tet te a konf lik tu sos csa lá di lég kör,
va la mint az anyai manipulatív mű kö dés ak kor, ha ez utób bi az anya ré szé ről ta pasz talt in kon -
zisz ten ci á val pá ro sult. A kö vet ke ze tes ség mint ne ve lé si at ti tűd for dí tot tan volt ará nyos a ta -
nul má nyok kal kap cso la tos re mé nyek kont roll já nak mér té ké vel, mind emel lett az apai in kon -
zisz ten cia és önál ló ság ra ne ve lés mint cél szo ros együtt já rást mu ta tott a kont roll ké pes ség gel.
A val lá sos meg győ ző dés pe dig, mint egy el len sú lyoz va a kö vet ke ze tes ség be li hi á nyo kat, nö -
ve li a kont roll ér ze tet. Ezek az ered mé nyek iga zol ják azt a hi po té zi sün ket (3.), mi sze rint a tá -
mo ga tó, ki szá mít ha tó, kö vet ke ze tes sé gen ala pu ló, de az önál ló sá gi tö rek vé se ket nem gát ló
sza bály ori en tált csa lá di lég kör se gí ti a jö vő ori en tá ci ós cé lok meg fo gal ma zá sát és kont rol lál -
ha tó sá gát. A jö vő be ni cé lok kal kap cso la tos fé lel mek re vo nat ko zó an nem si ke rült szig ni fi káns
ös  sze füg gést ta lál ni a fé lel mek és a konf lik tu sos csa lá di lég kör ben va ló ne vel ke dés (4. hi po -
té zis) kö zött.

A de pres  szi ós tünetegyüttes meg lét ének fo ka és a csa lá di ne ve lés kap cso la tá ra vo nat ko -
zó an el mond hat juk, hogy azok a sze mé lyek, akik a kö zép sú lyos, il let ve sú lyos de presszi ós tü -
ne te ket mu ta tók cso port já ba vol tak so rol ha tók, in kább ész lel ték a csa lá di lég kört konf lik tu -
sos nak, az apai ne ve lést manipulatívnak, in kon zisz tens nek, az anyát bün te tőbb nek és túl zott
mér ték ben szabálybetartatóbbnak. Va la mint mind két szü lő ré szé ről hi á nyol ták az ér zel mi tá -
mo ga tást, ami el en ged he tet le nül fon tos len ne az egész sé ges sze mé lyi ség fej lő dé sé hez, és ah -
hoz, hogy re á lis és meg va ló sít ha tó cé lo kat tűz zön ki a fi a tal ma ga elé. Az egyik szü lő ré szé -
ről ta pasz talt ér zel mi zsa ro lás, ma ni pu lá ció, kö ve tel mé nyek re, el vá rá sok ra vo nat ko zó
kö vet ke zet len ség, a má sik szü lő ez zel épp el len té tes ne ve lé si mód ja, a sza bá lyok hoz va ló ra -
gasz ko dás, az azok meg sze gé sét kö ve tő bün te tő fel lé pés a men tá lis egész ség fel bo ru lá sá hoz
ve zet het, a bel ső bi zony ta lan ság ér zés kö vet kez té ben pe dig hos  szabb tá von a de pres  szió tü ne -
te it hív hat ja elő, mind pszi chés, mind szo ma ti kus szin ten. Ezek az ered mé nyek iga zol ták a de -
pres  szió mér té ké nek és a csa lá di ne ve lé si lég kör kap cso la tá ra vo nat ko zó fel té te le zé sün ket 
(5. hi po té zis). 

A két cso port kö zött el té rés volt az igaz sá gos ság mo tí vum te kin te té ben is. Mi nél na gyobb
mér té kű volt a de pres  szió fo ka, an nál ke vés bé tar tot ták a sze mé lyek igaz sá gos nak a vi lá got,
mind ál ta lá nos ér te lem ben, mind a sa ját éle tük re vo nat koz tat va (iga zol va 6. hi po té zi sün ket),
va la mint a val lá sos ság is ke vés bé volt jel lem ző rá juk, mint a nor mál-eny he de pres  szi ós tü ne -
te ket mu ta tó cso port ese té ben. Pe dig ez utób bi se gít sé get je lent het ne a prob lé mák kal va ló
meg küz dés ben, erő for rást je lent het ne olyan hely ze tek ben, ami kor a cé lok el éré se va la mi lyen
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aka dály ba üt kö zik. To váb bá ké pes sé ten né az egyént, hogy adap tí vabb meg bir kó zá si mó do kat
ke res sen, fel is mer je és ki ak náz za a szo ci á lis há ló le he tő sé ge it. Ezek kel az ered mé nyek kel vág -
nak egy be Kopp Má ria (2008) ku ta tá sá nak azon di men zi ói, ame lyek a val lás gya kor lás ha tá sá -
ra ki ala ku ló po zi tív kö vet kez mé nye ket ír ják le. Ilye nek pl. a ma ga sabb ko ope ra ti vi tás, az ala -
cso nyabb de pres  szió, az élet ér tel mé be ve tett erő sebb hit, az ala cso nyabb bi zal mat lan ság,
el len sé ges ség, a ma ga sabb tár sas tá mo ga tás stb.

Utol só hi po té zi sünk, mi sze rint a de pres  szió mér té ke be fo lyá sol ja, hogy az egyén
mennyire ter jesz ti ki idő ben és men  nyi re tart ja kont rol lál ha tó nak jö vő re vo nat ko zó cél ki tű zé -
se it, egy részt a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek re vo nat ko zó an mu ta tott szig ni fi káns kor re lá -
ci ót. A bir to kolt ja vak ra vo nat ko zó re mé nyek ese té ben ta lál tunk még kap cso la tot a de pres  szi -
ó val. A bir to kolt ja vak idő be li ki ter je dé sét, kont rol lá lá sát, va la mint fon tos sá gu kat két fő ha tás
jó sol ta be: a konf lik tu sos csa lá di lég kör és a de pres  szió mér té ke. Mi nél ki sebb mér té kű volt
a de pres  szió, és mi nél konf lik tu so sabb nak ész lel te az egyén a csa lá di lég kört, an nál fon to -
sabb nak tar tot ta és idő ben el ér he tőbb nek vél te az anya gi és tár gyi ja vak kal kap cso la tos cél -
ja it. Ezek az ered mé nyek pe dig Kasser (2005) azon meg ál la pí tá sa it erő sí tik meg, mi sze rint
ami kor a tes ti és lel ki szük ség le tek mel lett a lét fenn tar tás szük ség le te sincs ki elé gít ve, na -
gyobb va ló szí nű ség gel ér té ke lik fel az em be rek az anya gi as ér té ke ket és vá gya kat. Ilyen mó -
don az anyag el vű ér ték ori en tá ció és a jól lét ös  sze függ egy más sal, még hoz zá úgy, hogy ha az
em be rek olyan kö rül mé nye ket ta pasz tal nak, ame lyek mi att bi zony ta lan ság ban ér zik ma gu -
kat, ar ra tö re ked nek, hogy ezt meg szün tes sék, hi szen ha nem te szik, ak kor bol dog ta la nok és
elé ge det le nek lesz nek. Na gyobb va ló szí nű ség gel kö vet nek anya gi as cé lo kat, hi szen rész ben
bel ső mo ti vá ci ó juk, rész ben pe dig a kül ső fo gyasz tói kul tú ra is azt su gall ja, hogy anya gi erő -
for rás ok kal majd meg vá sá rol hat ják ma guk nak a biz ton sá got. Így az anyag el vű ség meg küz dé -
si stra té gi a ként is fel fog ha tó, mel  lyel az egyén meg pró bál ja eny hí te ni prob lé má it. Vi szont
hos  szú tá von az anya gi as ér té kek in kább fenn tart ják és mé lyí tik a bi zony ta lan sá got. Fel te he -
tő en a mun ká val, ta nul má nyok kal, egész ség gel kap cso la tos re mé nyek és fé lel mek kont roll -
já nak mér té két más té nye zők is be fo lyá sol ják, nem csak az egyén men tá lis egész sé gi ál la po -
ta és a csa lá di ne ve lé si di men zi ók.

Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a jö vő be li cé lok ala ku lá sá ra köz vet len ha tás sal van
a szü lői ne ve lés, il let ve az a csa lá di klí ma, amely ben a fi a tal szo ci a li zá ló dik, ne vel ke dik. A har -
mo ni kus, tá mo ga tó, meg fe le lő szin tű kö vet ke ze tes ség gel tár su ló csa lá di lég kör, il let ve ne ve -
lés elő se gí ti, hogy a fi a ta lok jö vő re vo nat ko zó cél ki tű zé sei és azok kont rol lá lá sa meg fe le lő -
en ala kul jon. Az ilyen csa lá dok ban ér vé nye sül a szü lők irá nyí tó, te re lő, ér té ke lő mű kö dé se, 
a csa lá di és a tár sa dal mi ér té ke ket szem előtt tart va a szü lők bi zo nyos ter ve ket tá mo gat nak,
má so kat bí rál nak vagy ép pen til ta nak. De ez nem a gye rek re rákényszerített út, hi szen mind ezek
mel lett az önál ló sá gi tö rek vé sek nek is te ret ad nak, fi gye lem be vé ve gyer me kük ér dek lő dé sét,
mo ti vá ci ó it is. A konf lik tu sok kal ter helt, erő tel jes eb ben sza bály kö ve tő, eset leg manipulatív
neve lé si at ti tűd el len ben ked ve zőt len ha tást gya ko rol a fi a ta lok jö vő ori en tá ci ó já ra. Az ilyen
csa lá dok ban na gyobb va ló szí nű ség gel pró bál ják meg a szü lők az ál ta luk jó nak tar tott irány -
ba te rel ni gyer me kü ket, ha más hogy nem, ér zel mi zsa ro lás sal, az önál ló ság aka dá lyo zá sá val,
túl zott szi gor ral. Mi vel a vé let len igaz sá gos sá gon és a val lá sos sá gon kí vül a má sik két fő igaz -
sá gos ság mo tí vum, az ál ta lá nos és a sze mé lyes igaz sá gos vi lág ba ve tett hit nem volt be jós ló
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fő ha tás, fel te he tő en az utób bi két mo tí vum köz vet ve, a men tá lis egész sé gi ál la po ton ke resz -
tül fej ti ki ha tá sát. De a konf lik tu sos csa lá di lég kör ki hat az igaz sá gos ság mo tí vum ala ku lá sá -
ra és a men tá lis egész sé gi ál la pot ra is, me lyek egy mást erő sít ve ás hat ják alá a fi a ta lok po zi -
tív jö vő kép ét, ki hat hat nak a ta nul má nya ik kal, jö vő be ni csa lád juk kal, mun ká juk kal kap cso la tos
ter ve ik re. Ezek nek a kap cso la tok nak az ala po sabb elem zé se pon to sabb ké pet ad hat ar ról, hogy
a pe da gó gu sok, a mi es tünk ben a fel ső ok ta tás ban ta ní tó ta ná rok, ho gyan se gít he tik a fi a ta lok
jö vő ori en tá ci ó já nak ala ku lá sát egy olyan élet sza kasz ban, ahol a csa lád ból las san ki ke rül ve 
a cél ki tű zé sek, a jö vő re vo nat ko zó ter vek – vagy ép pen azok hi á nya – már egy re na gyobb 
ki ha tás sal le het nek a ké sőb bi, fel nőtt éle tük re is.  

SUMMARY

THE PARENTING ATTITUDES, THE BELIEF INJUST WORLD AND MENTAL
HEALTH INFLUENCING YOUNG COLL EGE WOMEN’ FUTURE ORIENTATION

An important developmental task of young adulthood is to think about and set future hopes,
goals and expectations. In our present study the future orientation of Hungarian youngsters
(N=120; mean age: 20.4 years) was explored in relation to parenting attitudes, to the belief
in just world and mental health. Subjects filled in the short vers ion of the Future-orientation
Questionnaire (Nurmi, Poole & Seginer, 1995), the Family Socialization Questionnaire
(Dalbert and Goch, 1997), the General Belief in Just World Scale (Dalbert, Montada and
Smith, 1987), and the short vers ion of Beck Depression Inventory. Our results showed that
subjects most frequently mentioned hopes related to education, future work, future family,
friends and possessions. Regarding fears, they most frequently gave descriptions of future
work, their own and their family’s health sta tus. The different aspects of future-orientation, i.e.
contents, time extension and control were also analysed. The interrelation between these
aspects revealed that subjects were able to control those goals that are closer to their present
in time. Realising goals related to the mo re distant future always include mo re uncertainty. The
ma in objective of the study was to reveal the role of parenting dimensions in the formation of
future-orientation. Our results show that conflictuous family athmosphere and consistence,
educational autonomy of parenting attitudes played an important role in influencing time-
expansion and control of hopes related to future family, education and possessions. Regarding
the level of depression, we found a relationship to conflict-ridden family athmosphere, general
and personal justice, religiousness. The lower level of depression positive affected hopes
related to family, and also the time-expansion and control of these hopes. As to possessions,
we found that the level of depression is an inverse predictor, and conflictuous family
athmosphere is a direct predictor of these contents. 
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A HAJ LÉK TA LAN EM BE REK VÁ GYAI

Haj lék ta lan és nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ó i nak vizsgálata1

KÁN TOR Ár pád
EL TE PPK Ma ga tar tás pszi cho ló gi ai PhD-program
Tel.: 70 388 0223 • E-mail: knarpad@yahoo.com

Institute of Psychology, University of Debrecen

ÖSSZEFOGLALÓ

A hajléktalanellátás stra té gi ai szin tű és gya kor la ti te rü le te in egy aránt örök nek tű nő ak tu a li tás sal
ta lál koz ha tunk olyan kér dé sek kel, mint pél dá ul: Mi a hajléktalanellátás fel ada ta? Mi lyen cé lok
te kint he tők re á lis nak ezen a te rü le ten? Mi je lent va ló di se gít sé get a haj lék ta lan ná vált em ber szá -
má ra? Ho gyan tá mo gat ha tó va ló di cél jai el éré sé ben? Mind ez ar ra utal, hogy a haj lék ta lan sor ban
élő em be rek mo ti vá lá sa a hajléktalanellátás egyik kulcs prob lé má já nak te kint he tő.

Vizs gá la tunk kal a fen ti kér dé sek meg vá la szo lá sá hoz akar tunk tám pon to kat szol gál tat ni,
azt ku tat va, hogy mely mo ti vá ci ók be fo lyá sol ják leg in kább a haj lék ta lan ná vált em ber éle tét,
il let ve a haj tó erők te kin te té ben mi lyen kü lönb sé gek ta pasz tal ha tók haj lék ta lan és nem haj -
lék ta lan éle tet élő em be rek kö zött.

26 haj lék ta lan és 30 nem haj lék ta lan fér fi mo ti vá ci ós pro fil ját ha son lí tot tuk ös  sze
Jacqueline Royer Me ta mor fó zi sok teszt je se gít sé gé vel. Az ál ta lá nos mo ti vá ci ós jel lem zők
vizs gá la ta mel lett kü lön fi gyel met for dí tot tunk an nak a hajléktalanellátás gya kor la tá ban és 
a köz vé le mény ben fel-fel buk ka nó köz hi e de lem nek a tesz te lé sé re, mi sze rint a haj lék ta lan élet -
mó dot foly ta tó sze mé lyek dön tő en olyan alap ve tő szük ség le tek ki elé gí té sé ért él nek, mint a fi -
zi o ló gi ai szük ség le tek és a biz ton ság szük ség le te, és nem mo ti vál tak olyan, Maslow szük ség -
let hi e rar chi á ja sze rin ti ma ga sabb ren dű szük ség le tek ki elé gí té sé re, mint az ön meg va ló sí tás, 
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1 Köszönet Dúll And re á nak, Sallay Vi o lá nak, Brózik Pé ter nek, Ba kó Ti ha mér nak, Iványi Gá bor nak, Surányi Zsu zsá -
nak, Diósi Esz ter nek, Vá mo si Ka tá nak és az Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let dol go zó i nak, va la mint a vizs gá lat ban
való rész vé telt vál la ló haj lék ta la nok nak és la kás sal ren del ke zők nek, hogy se gít sé gük kel hoz zá já rul tak je len cikk lét -
re jöt té hez.
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a meg ér tés és tu dás kog ni tív szük ség le te. Ered mé nye ink egy részt azt jel zik, hogy a fen ti köz -
hi e de lem el le né re a haj lék ta lan sor ban élő em be rek ma ga sabb ren dű ér té kek re ugyan an  nyi ra
vágy nak, mint a nem haj lék ta la nok. Más részt pe dig meg le pe té sünk re azt ta lál tuk, hogy a haj -
lék ta lan és a nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ós vi lá ga köz ti leg mar kán sabb kü lönb ség 
a maslow-i hi e rar chia leg al ján ta lál ha tó, ugyan is a je lek sze rint a haj lék ta lan fér fi ak sok kal 
ke vés bé mo ti vál tak fi zi o ló gi ai szük ség le te ik ki elé gí té sé re, mint a nem haj lék ta la nok. 

KIT NE VE ZÜNK „HAJ LÉK TA LAN NAK”?

Az ut cán, ma ga alá hú zott lá bak kal he ve rő, ápo lat lan, több nyi re ré szeg nek tű nő em ber fi gu -
rá ja a nagy vá ro si élet kép min den na pi sze rep lő je. Ez a sa já tos, kü lön bö ző ko rok ban és kü lön -
bö ző kul tú rák ban új ra meg új ra elő buk ka nó „alak” nap ja ink ban a „haj lék ta lan” ne vet kap ta.
Ő olyan „hely te len” élet for mát tes te sít meg, amely több nyi re az ak tu á lis tár sa dal mi ren den kí -
vü li. Sok szem pont ból vég le tes lét for má ja mi att a „haj lék ta lan” az élet „nor má lis”, kon ven -
ci o ná li san el fo ga dott med ré nek egyik leg lát vá nyo sabb el ha gyó ja (Kán tor, 2005a).

Ma gyar or szá gon a rend szer vál tás előtt szin te tel je sen is me ret len volt a haj lék ta lan ság, ha
ugyan is „va la ki a par kok ban aludt, azt a rend őrök ös  sze szed ték, és ha nem volt mun ka he lye,
a bün te tő tör vény könyv alap ján köz ve szé lyes mun ka ke rü lő nek mi nő sí tet ték” (Mol nár és
mtsai., 1992, idé zi La ka tos, 1993, 9). 1993 után vi szont ro ha mos vál to zá sok szem ta núi le het -
tünk e té ren is. Be ke rült a haj lék ta lan ság a tö meg mé di u mok kö ré be, haj lék ta lan de monst rá -
ciók ra ke rült sor, meg nyíl tak az el ső men he lyek, s meg in dul tak az el ső kí sér le tek a prob lé ma
lo ka li zá lá sá ra és ke ze lé sé re. 

A haj lék ta lan ság ra vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bályt az 1993-as évi III. tör vény tar tal maz -
za. En nek ér tel mé ben el kü lö nít he tő egy el lá tá si és egy igaz ga tá si tí pu sú de fi ní ció. El lá tá si
szem pont ból az mi nő sül haj lék ta lan nak, aki éj sza ká it köz te rü le ten vagy nem la kás cél já ra
szol gá ló he lyi ség ben töl ti, míg igaz ga tá si szem pont ból haj lék ta lan az, aki nek nincs be je len -
tett lak cí me, vagy lak cí me a haj lék ta lan szál lás. 

A szo ci á lis kér dé sek bon col ga tá sá ba gya kor la tibb szin ten be kap cso ló dó szak em be rek 
a tör vény be fog lalt meg ha tá ro zás nál né mi leg ru gal ma sabb, a je len ség komp le xi tá sát job ban
meg ra ga dó de fi ní ci ó kat is kí nál nak.  

Scott (1993) pél dá ul a haj lék ta lan ál la pot ra jel lem ző erő for rás hi á nyát, il let ve az izo lá ci -
ós ten den ci á kat is meg ra gad ja, ami kor „a haj lék ta lant” úgy de fi ni ál ja, mint olyan sze mélyt,
aki nem ren del ke zik meg fe le lő mun ka hel  lyel, meg él he tést biz to sí tó anya gi esz kö zök kel és
kö zös sé gi kö te lé kek kel (Ko má ro mi, 1993).

Bényei, Gurály, Győ ri és Me zei (1999/2003) a haj lék ta lan sá got tár sa dal mi és sze mé lyes
té nye zők ál tal meg ha tá ro zott élet for má nak te kin ti, mely nek ki ala ku lá sá ban és fenn ma ra dá sá -
ban, a sze mé lyes oko kon és az in di vi du á lis élet pá lyán túl, fon tos té nye ző az „ef fek tív haj lék -
ta la no kat” és a „haj lék ta lan ve szé lyez te tet te ket” érin tő tár sa dal mi és in téz mé nyi stra té gi ák
ös  szes sé ge is (az idé ző jel be tett két ki fe je zés de fi ni á lá sát lásd lej jebb). 
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HOL VAN A HAJ LÉK TA LAN SÁG HA TÁ RA?

A té mánk ra össz pon to sí tó ku ta tá sok nyo mán az is ki de rült, hogy amen  nyi ben a je len sé get kö -
ze lebb ről meg vizs gál juk, egy re nyil ván va lób bá vá lik, hogy nincs éles ha tár vo nal, amely el -
vá lasz ta ná a „haj lék ta lant” a „nem haj lék ta lan tól”. A FEANTSA (Nem zet kö zi Haj lék ta lan ügyi
Szer ve zet) cso por to sí tá sá val (lásd bő veb ben Koller, 2006) össz hang ban Bényei és mun ka tár -
sai (1999/2003) az aláb bi négy ka te gó ri át ja va sol ják a haj lék ta lan ság kü lön bö ző fo ko za ta i nak
meg ha tá ro zá sá ra: 
1. FE DÉL NÉL KÜ LI EK 
– akik éj sza ká i kat köz te rü le ten, a sza bad ég alatt vagy va la mely nem lak ha tást szol gá ló
zug ban töl tik.
2. EF FEK TÍV HAJ LÉK TA LA NOK
– „fe dél nél kü li ek”; 
– vagy sem mi lyen sta bil lak ha tá si le he tős ség gel nem ren del ke zők, akik nap mint nap meg kell
küzd je nek azért, hogy éj sza ka va la hol meg al has sa nak (pl. haj lék ta lan el lá tó in téz mé nyek ben al vók).
3. LA KÁS TA LA NOK
– „fe dél nél kü li ek”; 
– vagy „ef fek tív haj lék ta la nok”;
– vagy sta bi lan nem la kás ban, de lak ha tást szol gá ló he lyi ség ben la kók (pl. mun kás szál lók,
bör tö nök, bent la ká sos in téz mé nyek la kói);
– vagy tar tó san la kás ban töl tik éj sza ká ju kat, de a la kás fo lya ma tos hasz ná la ta fö lött nem
ren del kez nek (pl. al bér lők, ágy bér lők, szí ves sé gi la kás hasz ná lók).
4. OTT HON TA LA NOK
– „fe dél nél kü li ek”;
– vagy „ef fek tív haj lék ta la nok”;
– vagy „la kás ta la nok”;
– vagy la kás ban la kók, akik nek la ká sa al kal mat lan ar ra, hogy ben ne csa lá dot ala pít sa nak és ott -
hont ren dez ze nek be (pl. túl zsú folt vagy na gyon ala csony fi zi kai szín vo na lú la kás ban la kók).

Mint az a fen ti de fi ní ci ós kí sér le tek ből is ki tű nik, a kér dés re, hogy „ki mi nő sül haj lék ta -
lan nak?”, több fé le vá lasz ad ha tó. A haj lék ta lan ság de fi ni á lá sa kap csán a je len sé get kü lön bö -
ző tám pont okon ke resz tül ra gad hat juk meg (pl. fi zi kai la kó hely, szo ci á lis kö te lé kek, anya gi
for rá sok, élet for ma stb.). A haj lék ta lan szó konk rét je len té sé nek is me re te nem elég a je len ség
mély sé gi meg ér té sé hez, mert az élet szám ta lan olyan pél dá val szol gál, ami szét fe szí ti a „haj -
lék ta lan az, aki nek nincs sa ját ren del ke zé sű haj lé ka” de fi ní ció ke re te it. A hajléktalanellátás
gya kor la tá ban dol goz va ta lál koz ha tunk pél dá ul olyan több nyi re idős em be rek kel, akik ren del -
kez nek ugyan sa ját tu laj do nú la kás sal, de az el vi sel he tet len ma gány és/vagy una lom elől me -
ne kül ve la ká suk tól tá vol, haj lék ta lan élet for mát foly tat va él nek. Egy má sik pél da azon al ko -
ho lis ták ese te, akik sa ját la ká su kat szen ve dé lyük, a szé gyen vagy egyéb okok mi att el hagy va
az ut cát vá laszt ják. Ha rit kán is, de olyan haj lék ta la nok kal is ta lál koz ha tunk, akik az ut cán ha -
za ta lál tak. Ve lük be szél get ve, a tár sa sá guk ban időz ve azt ta pasz tal hat juk, hogy alap ve tő en jól
ér zik ma gu kat és eb ben a la kás nél kü li lét for má ban meg ta lál ták a he lyü ket. Szám ta lan to váb bi,
a je len ség komp le xi tá sát és sok ér tel mű sé gét jel ző pél da kö zül je len he lyen mind ös  sze még egyet
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em lí tek, és pe dig ko runk „el ide ge ne dés” tü ne tét. Er re a je len ség re gon dol va el kép zel he tő, hogy
sok eset ben fi zi kai ér te lem ben jó mó dú, sa ját la kás sal ren del ke ző em be rek lel kü le tük ben, élet -
vi te lük ben ott hon ta la nok, il let ve sok szem pont ból haj lék ta la nok (lásd pl. Scott, 1993 fen tebb
idé zett de fi ní ci ó ját, mely sze rint a haj lék ta lan ság egyik fő je le, ha va la ki nem ren del ke zik meg -
fe le lő kö zös sé gi kö te lé kek kel), mi vel nin csen olyan szociofizikai lak ha tá suk, amely biz to sí ta -
ná szá muk ra az ott ho nos ság, ott hon nal ren del ke zés, il let ve a ha za ta lált ság ér zé sét. 

Az ed di gi de fi ní ci ók dön tő en kül ső jel lem zők re tá masz kod va ha tá roz ták meg a haj lék ta -
lan sá got. Ezt hív hat juk „lát ha tó” vagy „kül ső haj lék ta lan ság nak”. A „lát ha tó haj lék ta lan ság”
mind azon jel lem zők ös  szes sé ge, me lyek a tár sa dal munk ban ki ala kult „haj lék ta lan” szte re o -
tí pia je gye i ként azo no sít ha tók, így pl. a haj lék ta lan élet for ma, a haj lék ta lan kül ső, a haj lék ta -
lan vi sel ke dés, fi zi kai haj lék hi á nya, kol du lás stb.

Emel lett azon ban fon tos fi gyel met ad nunk a je len ség él mény ol da lá nak is. Lé nye ges kér -
dé sek ugyan is, hogy mi lyen ér zés, mi lyen él mény haj lék ta lan nak len ni és mi lyen a „haj lék -
ta lan lel kü let”. 

A „kül ső” vagy „ef fek tív” haj lék ta lan ság mel lett be szél het nénk „bel ső, lel ki haj lék ta lan -
ság ról” vagy „haj lék ta lan lel kü let ről” is, ami a haj lék ta lan ság szub jek tív él mé nyét ta kar ja. 

Bényei és mun ka tár sai (1999) a haj lék ta lan ság ezen as pek tu sá ról a kö vet ke ző ket ír ja: 
„A kü lön bö ző élet hely ze tek vál to zá sa so rán az em be rek ma guk is szub jek tív vál to zó for má -
ban élik meg hely ze tük mi ben lét ét, s en nek függ vé nyé ben iden ti fi kál ják ma gu kat haj lék ta la -
nok nak egy-egy stá ció ese tén: ak kor, ami kor fe dél nél kül ma rad nak, vagy már ak kor, ami kor
ép pen el vesz tet ték sta bil lak ha tá su kat, il let ve ak kor, ami kor nem ta lál ják he lyü ket zsú folt és
lak ha tat lan »lakásukban«” (Bényei és mtsai., 1999, 11).

A to váb bi ak ban a haj lék ta lan lel kü let egyik je len tős di men zi ó ja, a haj lék ta lan em ber mo -
ti vá ci ós vi lá ga fe lé ha la dunk to vább, elő ször ál ta lá nos ság ban lesz szó a je len vizs gá lat hát te -
rét adó mo ti vá ci ós el mé let ről, majd be mu ta tás ra ke rül né hány lé nye ges, a haj lék ta lan em be -
rek mo ti vá ci ós rend sze ré hez kap cso ló dó ku ta tás.

MASLOW SZÜK SÉG LET HI E RAR CHI Á JA A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN

Az em be ri mo ti vá ció kap csán szü le tett nagy szá mú el mé let kö zül a hajléktalanellátásban érin -
tet tek – pszi cho ló gu sok, szo ci á lis mun ká sok – kö ré ben Maslow (1943, 1962, 1968) szük ség -
let hi e rar chi á ja az egyik leg el ter jed tebb, és több kül föl di ta nul mány ban is tár gyal ták a haj lék -
ta la nok mo ti vá ci ós rend sze rét, ezt az el mé le ti ke re tet hasz nál va vi szo nyí tá si alap ként (lásd
Saleebey, 2000; Sumerlin és mtsai., 1992, 1997, 2000). 

Abraham Maslow (1943/1970) a „mo ti vá ci ós pi ra mis” meg al ko tá sá val (1. áb ra) az em be ri
szük ség le tek rend szer be fog la lá sá ra tett kí sér le tet. (Maslow jól is mert áb rá já nak köz lé se mel lett
dön töt tünk, mi vel an nak pon tos fel ele ve ní té se vizs gá la ti ered mé nye im ér tel me zé sé hez el en ged -
he tet le nül fon tos.) Az ál ta la lét re ho zott hi e rar chi kus mo dell ben a kü lön bö ző szük ség le tek erős -
sé gük alap ján fog lal nak he lyet. A pi ra mis al ján he lyez ked nek el a leg erő sebb és egy ben leg alap -
ve tőbb (em ber re és ál lat ra egy aránt jel lem ző) szük ség le tek, a pi ra mis csú csa fe lé ha lad va pe dig
egy re in kább csak az em ber re jel lem ző „ma ga sabb ren dű” szük ség le tek lát ha tók. 
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1. áb ra. Maslow mo ti vá ció pi ra mi sa (Maslow, 1970 alap ján)

A mo ti vá ció pi ra mi son be lül az egyes szük ség le te ket Maslow két na gyobb cso port ba osz -
tot ta (lásd 1. áb ra). Az egyik cso port ba a hi e rar chia al só négy szint jén el he lyez ke dő „de fi cit-
vagy hi ány szük ség le tek” tar toz nak. Ezek kö zös jel lem ző je, hogy ki elé gü lé sük után meg szűn -
nek hat ni. A hi e rar chia fenn ma ra dó há rom szük ség le té nek kö zös jel lem ző je, hogy nincs meg -
ha tá ro zott, el éren dő cél juk, il let ve vég ál la po tuk, ehe lyett ese tük ben ma ga a vi sel ke dés a cél,
a foly to nos elő re ha la dás, a fej lő dés. A szük ség le tek má so dik cso port já nak Maslow a „lét-
vagy nö ve ke dé si szük ség let” ne vet ad ta (Komlósi, 2001).   

Maslow ere de ti rend sze ré nek egyik leg vi ta tot tabb té te le az, hogy az ala cso nyabb szin ten
lé vő mo tí vu mok ki elé gí té se nél kü löz he tet len fel té te le an nak, hogy a ma ga sabb szin tű szük -
ség le tek do mi náns sá vál has sa nak. Eh hez a fel te vés hez kap cso ló dik Saleebey (2000) be szá mo -
ló ja is, mely ben ar ról ír, hogy a szo ci á lis el lá tás ban dol go zók nak mű he lye ket tart va gyak ran
ta lál ko zott az zal a vé le mén  nyel, hogy nincs ér tel me ma ga sabb ren dű szük ség le tek kel fog lal -
koz ni olyan em be rek ese tén, akik éhez nek, haj lék ta la nok, sú lyos sze gény ség gel küz de nek,
vagy épp krí zis ben van nak. En nek a vé le mény nek az alá tá masz tá sá ra – ír ja Saleebey – leg -
gyak rab ban Maslow szük ség let hi e rar chia-rend sze rét szok ták idéz ni, ar ra hi vat koz va, hogy
min den al sóbb ren dű szük ség let (pl. fi zi o ló gi ai szük ség le tek, biz ton ság szük ség le te) ki kell
legyen elé gít ve ah hoz, hogy a sze mélyt ma ga sabb ren dű szük ség le tek (pl. kog ni tív szük ség -
le tek, az ön meg va ló sí tás szük ség le te) kezd jék fog lal koz tat ni. Saleebey sze rint ez egy meg le -
he tő sen sú lyos és gya kor la ti kö vet kez mé nyek kel já ró hi bás fel te vés, amit töb bek kö zött 
a maslow-i el mé let fél re ér tel me zé se táp lál. Sze rin te ugyan is op ti má lis eset ben a krí zis be ju tott
em ber ese tén az alap ve tő hi ány szük ség le tek ki elé gí té se és a nö ve ke dé si szük ség le tek kel való
fog lal ko zás pár hu za mo san tör té nik, nem pe dig egy más tól éle sen el vá laszt va. Fon tos itt azt is
ki emel nünk, hogy a szük ség le tek kö töt ten hi e rar chi kus rend sze ré ről val lott né ze te it éle te utol -
só éve i ben ma ga Maslow is vis  sza von ta (Saleebey, 2000; Tillier, 2008). Posz tu musz mun ká -
já ban (Maslow, 1971/1976) el is mer te, hogy a szük ség le tek hi e rar chi á ja nem min dig az ál ta la
meg aján lott mo dell sze rint szer ve ző dik, és bi zo nyos ese tek ben elő for dul, hogy az ön meg va ló -
sí tás vá gya fe lül ír ja a fi zi o ló gi ai szük ség le te ket.

Sumerlin és Nor man (1992) vizs gá la ta szin tén azt iga zol ta, hogy az ön meg va ló sí tás nak
nem el en ged he tet len alap fel té te le a fi zi o ló gi ai és biz ton sá gi szük ség le tek ki elé gü lé se. Vizs -
gá la tuk ban haj lék ta la nok és fő is ko lai hall ga tók ön meg va ló sí tás-pont szá ma it ha son lí tot ták
össze, és meg le pő mó don nem ta lál tak szá mot te vő kü lönb sé get. A haj lék ta la nok 39%-a önma gát
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an nak el le né re bol dog em ber nek val lot ta, hogy nap mint nap küz del mes har cot kell foly tat -
niuk az éle le mért és a biz ton sá gért. Mind ez a szer zők sze rint ar ra utal, hogy az érin tet tek nél
tet ten ér he tő az a bel ső erő, amit az ön meg va ló sí tó em ber egyik leg jel lem zőbb sa ját sá ga ként
szok tak em le get ni. 

Sumerlin és Bundrick (2000) egy újabb, szin tén haj lék ta la nok kal kap cso la tos vizs gá la tuk
konk lú zi ó ja ként ki emel ték, hogy a je lek sze rint a bol dog ság nem egy sze rű en egy
hedonisztikus konstruktum, ha nem ma ga sabb cél hoz és az ön meg va ló sí tás hoz kap cso ló dik. 

Katsching (1998) a pszi chi át ri ai ke ze lés súly pont ja i nak kér dés kö rét vizs gál va azt ta lál ta,
hogy a tar tós, po zi tív élet mi nő ség be li vál to zás szem pont já ból a klas  szi kus pszi chi át ri ai el lá -
tás in téz mé nyes ke re tei ál tal biz to sí tott sta bi labb és na gyobb fi zi kai és fi zi o ló gi ai biz ton ság -
nál fon to sabb a kö zös sé gi élet ben va ló rész vé tel és a füg get len ség meg élé se. 

Az utób bi két vizs gá la ti ered mény alap ján fel té te lez he tő, hogy a haj lék ta lan ná vált em -
be rek éle té ben is dön tő sze re pet ját sza nak olyan, a maslow-i hi e rar chia sze rint ma ga sabb ren -
dű szük ség le tek, mint a sze re tet, a meg be csü lés és az ön meg va ló sí tás szük ség le te.  

A fen ti ek alap ján meg kér dő je le ző dik a köz ke le tű ál lás pont, mi sze rint a haj lék ta lan em -
ber nek „mind ös  sze” a szük ség let hi e rar chia leg al ján sze rep lő hi ány szük ség le tek ki elé gí té se
je lent va ló di se gít sé get (ezek kö zül is el ső sor ban a fi zi o ló gi ai és biz ton sá gi szük ség le tek ki -
elé gí té se, te hát szál lás, ru há zat, tisz tál ko dá si le he tő ség és éle lem). A kül föl di ku ta tá sok alap -
ján úgy tű nik, hogy a hi ány szük ség le tek mel lett még a leg na gyobb szük ség ben szen ve dő em -
be rek ese tén is fon tos mo ti vá ló sze re pet ját sza nak a nö ve ke dé si szük ség le tek. 

Vé gül a nö ve ke dé si szük ség le tek ak ti vi tá sá ra utal az a je len tős mű vé sze ti te vé keny ség is,
amel  lyel az ef fek tív haj lék ta la nok kö ré ben ta lál koz ha tunk. Az el múlt húsz év alatt meg le he -
tő sen né pes re duz zadt a haj lék ta lan sor ban élő em be rek től szár ma zó iro dal mi és kép ző mű vé -
sze ti al ko tá so kat be mu ta tó ki ad vány ok szá ma (lásd pél dá ul Czeglédi, 2004; Háy, 2004; Mol -
nár, 2008).

A most kö vet ke ző vizs gá lat cél ja ha zai min tán és egy újabb mód szer rel tesz tel ni a haj lék -
ta lan em be rek mo ti vá ci ós éle tét, mind ez zel ugyan is to váb bi tám pon to kat sze ret nék szol gál -
tat ni „a haj lék ta lan lel kü let” meg ér té sé hez. 

A VIZS GÁ LAT BE MU TA TÁ SA

A fel hasz nált mód szer
A vizs gá lat ban fel hasz nált Me ta mor fó zi sok teszt je (Szőnyi, 1998) olyan, a ver bá lis pro jekt ív
tesz tek kö ré be tar to zó el já rás, amely a sze mé lyi ség mo ti vá ci ós struk tú rá já nak és ér ték von zá -
sa i nak fel tá rá sát cé loz za meg.

A teszt há rom rész ből épül fel: egy po zi tív, egy ne ga tív és egy ki egé szí tő rész ből. A po -
zi tív rész ele jén a kö vet ke ző inst ruk ci ót ol vas hat ja a ki töl tő:

„Kép zel je el, hogy van egy va rázs ló, mint a me sék ben, aki most el va rá zsol ja, de sza bad
vá lasz tást hagy ab ban, hogy mi vé. ” 

Ezt kö ve tő en 20 ka te gó ri át ol vas hat, me lyek kö zül ilyen for má ban ol vas ha tó az el ső:
„Te hát, ha ez a va rázs ló most ál lat tá va rá zsol ná, mi lyen ál lat sze ret ne lenni? .................... 
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Miért?..................”
Majd ezt kö ve ti a töb bi 19 ka te gó ria.
A ne ga tív rész ugyan ilyen struk tú rá jú, a po zi tív tól pusz tán kez de ti inst ruk ci ó já ban tér el,

ez ugyan is így hang zik:
„A va rázs ló most már nem ad sza bad vá lasz tá si le he tő sé get, csak an  nyi sza bad sá got hagy

meg, hogy meg vá laszt hat ja, mi vé ne va rá zsol ja sem mi képp.”
Mind a po zi tív, mind a ne ga tív rész ka te gó ri ái két kér dést tar tal maz nak. Az el ső kér dés,

mind egyik eset ben, az adott ka te gó ri á ba tar to zó szim bó lum meg ne ve zé sét ké ri a vá la szo ló -
tól. A má so dik, „mi ért?” kér dés a vá lasz tás in dok lá sá ra ké ri fel a vizs gált sze mélyt, így se gít -
sé gé vel a ka pott szim bo li kus tar ta lom hoz tar to zó mo ti vá ci ós kom po nens ről is in for má ci ót
sze rez he tünk. 

A tesz tet a ki egé szí tő rész zár ja, amely 11 kér dést tar tal maz, me lyek di rekt mó don rá kér -
dez nek a vizs gált sze mély vá gya i ra. 

A vizs gá lat so rán a po zi tív és a ne ga tív rész ben ka pott vá la szo kat füg get len kó do lók be -
vo ná sá val a maslow-i szük ség let hi e rar chia egyes ka te gó ri á i ba so rol tat tuk be, an nak ér de ké -
ben, hogy a vizs gált sze mé lyek mo ti vá ci ós éle té vel kap cso la tos struk tu rált in for má ci ók hoz
jus sunk. (A fel hasz nált kódolólapot a mel lék let tar tal maz za.)

A kö vet ke zők mi att esett a vá lasz tás Jacqueline Royer Me ta mor fó zi sok teszt jé re:
– Ez az el já rás já té kos, va rázs la tos lég kö ré vel ki vá ló an al kal mas a pro jek ci ós gát ol dá sá ra.
Az volt az el vá rá som, hogy se gít sé gé vel si ke rül hasz nál ha tó vá la szo kat kap ni a több nyi re ne -
he zen meg nyí ló haj lék ta lan ként élő sze mé lyek től is.
– Se gít sé gé vel oly mó don nyer he tünk in for má ci ó kat a sze mé lyi ség mo ti vá ci ós struk tú rá já -
ról és ér ték von zá sa i ról, hogy köz ben a tesz telt szá má ra, szim bó lu mok ban meg fo gal ma zott
pro jek ci ói ré vén, meg van kön  nyít ve a tu da to sí tás (Szőnyi, 1998).  
– Ese té ben olyan, ere de ti leg „counseling” jel le gű pszi cho ló gi ai fog lal ko zá sok ra ki dol go zott
és je len leg is fő leg a gyer mek pszi cho ló gu sok ál tal hasz nált teszt ről van szó, amel  lyel a vizs -
gált cso por tok tag jai va ló szí nű leg még so sem ta lál koz tak, s így a haj lék ta lan el lá tó rend szer ad -
mi niszt rá ci ó ján edző dött haj lék ta lan sze mé lyek szá má ra is új és a vizs gá la ti hely zet ben tar tó
él ményt je lent het. 

El vá rá sok
A haj lék ta lan és a nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ós éle te nem tér el egy más tól:
– sem a hi ány szük ség le tek,

• a fi zi o ló gi ai szük ség le tek,
• a biz ton sá gi szük ség le tek,
• a sze re tet szük ség le te, 
• és a meg be csü lés szük ség le te

– sem pe dig a nö ve ke dé si szük ség le tek
• a esz té ti kai szük ség le tek,
• a kog ni tív szük ség le tek, 
• az ön meg va ló sí tás szük ség le te te rén.
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A vizs gá lat me ne te
I. A tesz tek fel vé te le. A tesz tek fel vé te lé re több hely szí nen ke rült sor. Haj lék ta lan ál la pot ban

lé vő em be rek kel az Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let Dankó ut cai kórházában,2 an nak nap pa li me -
le ge dő jé ben, il let ve Bu da pest kü lön bö ző pont ja in, az ut cán töl tet tük ki a tesz tet. A vizs gá lat ban
részt ve vő sze mé lye ket az zal a ké rés sel ke res tük meg, hogy se gít se nek egy is ko lai fel adat el vég -
zé sé ben. Kont roll sze mé lye ket az is me ret sé gi kö rünk se gít sé gé vel, hó lab da mód szert al kal maz va
ta lál tunk. A teszt kér dé sei szó ban hang zot tak el, a vá la szo kat pe dig írás ban rög zí tet tük.

II. A teszt fel vé tel so rán ka pott vá la szok le kó do lá sa a maslow-i szük ség let hi e rar chia egyes
ka te gó ri á i ba. Az azo no sí tó kód dal el lá tott jegy ző köny ve ket (me lyek fel so ro lás sze rű en, a teszt
ke re te nél kül tar tal maz ták a vizs gá la ti sze mé lyek szó sze rin ti vá la sza it) há rom füg get len kó -
do ló (a ku ta tás ko ráb bi sza ka szá ban részt nem ve vő pszi cho ló gus hall ga tó) kap ta meg. Ar ra
kér tük őket, hogy a jegy ző köny ve ken vé gig ha lad va, min den egyes ka te gó ria ese tén ítél jék
meg és rög zít sék, hogy a jegy ző könyv ben sze rep lő vá lasz a maslow-i szük ség let hi e rar chia
mely szint jé hez tar to zó mo ti vá ci ót vagy több vá lasz ese tén mo ti vá ci ó kat je lez. A kó do lók
mun ká ját egy kó do lá si út mu ta tó se gí tet te (lásd mel lé kel ve), mely ben a hét mo ti vá ci ós kör höz
tar to zó kulcs mo tí vu mok sze re pel nek (Maslow, 1943/1970). A kó do lás so rán az egyéb ka te -
gó ri á ba ke rül tek a maslow-i rend szer be be nem so rol ha tó nak ítélt vá la szok.

III. A kó do lók tól ka pott vá la szok fel dol go zá sa. A kó do lók kö zöt ti egye zés ma gas (a meg -
bíz ha tó sá gi mu ta tó kat ös  sze gez ve a Cohen-kappa ér té ke 0,76) volt, így a kó do lás se gít sé gé -
vel ka pott ered mé nye ket meg bíz ha tó nak te kin tet tük, az ada tok fel dol go zá sá nál pe dig min den
vá laszt fi gye lem be vet tünk.

Vizs gált sze mé lyek
A vizs gá lat ba be ke rü lő sze mé lyek ki vá lasz tá sá nál a ma gyar or szá gi haj lék ta lan po pu lá ció de -
mog rá fi ai ada ta it vet tük alapul3. A haj lék ta lan cso port ba olyan sze mé lyek ke rül tek, akik az
„ef fek tív haj lék ta la nok” cso port já ba tar toz nak. Ar ra tö re ked ve, hogy a haj lék ta lan cso port élet -
kor és is ko lai vég zett ség te kin te té ben rep re zen ta tív le gyen. A haj lék ta lan cso port mel lé il lesz -
tett kont roll mód szer rel tör tént a 30 fő ből ál ló nem haj lék ta lan min ta ki vá lasz tá sa. A két cso -
port élet kor be li sa ját sá ga it és is ko lai vég zett ség sze rin ti meg osz lá sát az 1. táb lá zat tar tal maz za. 
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2 Az Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let egy ki fe je zet ten haj lék ta lan sze mé lyek el lá tá sát vég ző kór há zat mű köd tet Bu da pes -
ten, a VIII. ke rü le ti Dankó ut cá ban.

3 Szociológiai ku ta tá sok ta nú sá ga sze rint a haj lék ta la nok kb. 80–85%-a fér fi. Élet ko ruk ról el mond ha tó, hogy mint -
egy 75–82%-uk 30 és 60 év kö zé esik. A po pu lá ció is ko lai vég zett sé gét te kint ve pe dig dön tő több sé gük (90–97%)
el vé gez te a 8 ál ta lá nost, vi szont nem ren del ke zik fel ső fo kú vég zett ség gel (94–98%) (La ka tos, 1993; Bényei és
mtsai., 1999; Ko vács, 2000; Ko vács, 2002; Bánlaky, 2001).
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1. táb lá zat. A vizs gá la ti sze mé lyek cso por ton kén ti élet kor meg osz lá sa

ERED MÉ NYEK

A vizs gá la ti ered mé nyek sta tisz ti kai elem zé sé hez az „SPSS 15.0 for Win dows” sta tisz ti kai
prog ram cso ma got hasz nál tuk.

Mind két cso port ese tén a hi ány szük ség le te ket jel ző vá la szok vol tak túl súly ban (lásd a 3.
áb rát). A két cso port vi szo nyát vizs gál va azt lát hat juk, hogy a haj lék ta lan cso port nál lét szük -
ség le tek re uta ló vá la szok ki sebb és nö ve ke dé si szük ség le tek re uta ló vá la szok na gyobb szá za -
lék ban for dul tak elő, de az el té rés nem szig ni fi káns. 

2. áb ra. A maslow-i szük ség let hi e rar chia sze rin ti hi ány- és nö ve ke dé si szük ség le tek elő for du lá sá nak
szá za lé kos ará nya a két cso port ese tén
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A két fő szük ség le ti kö rön be lü li kü lönb sé ge ket a 4. áb ra szem lél te ti. Lát hat juk, hogy
mind két cso port vá la szai közt a négy hi ány szük ség let sze re pel a leg na gyobb súl  lyal. To váb -
bá lát ha tó, hogy a haj lék ta la nok és a kont roll sze mé lyek vá la szai csak a fi zi o ló gi ai szük ség le -
ti szin ten ered mé nyez nek szá mot te vő kü lönb sé get a vá la szok szük ség le ti szin ten kén ti ará -
nya i ban: a kont roll sze mé lyek ese té ben a szük ség le tek nek je len tő sen na gyobb há nya dát
ké pe zik fi zi o ló gi ai szük ség le tek, mint haj lék ta la nok ese té ben. 

A két cso port köz ti kü lönb sé ge ket két min tás t-pró bá val el len őriz tük. A pró ba ered mé -
nyeit a 2. táb lá zat tar tal maz za. A táb lá zat ban ki je lölt so rok a szig ni fi káns kü lönb sé ge ket jel -
zik. Azt lát hat juk, hogy a két cso port közt mind ös  sze a fi zi o ló gi ai szük ség le tek te rén szig ni -
fi káns a kü lönb ség (t-ér ték: 3,81, 0,1%-os szignifikanciaszinten). 

AZ ERED MÉ NYEK MEG VI TA TÁ SA

Je len vizs gá lat ered mé nyei sze rint a haj lék ta lan fér fi ak ke vés bé mo ti vál tak fi zi o ló gi ai szük -
ség le te ik ki elé gí té sé re, mint a nem haj lék ta la nok, et től el te kint ve pe dig a két cso port mo ti vá -
ci ók te kin te té ben azo nos. 

A két cso port köz ti ha son ló ság – össz hang ban Saleebey (2000), Tillier (2008), va la mint
Sumerlin és Nor man (1992) be szá mo ló já val – azt jel zi, hogy té ves az a vé le ke dés, mi sze rint 

3. áb ra. A mo ti vá ci ók mo ti vá ció kö rön kén ti szá za lé kos el osz lá sa a két szük ség let cso port ese tén
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2. táb lá zat. A haj lék ta lan- és a kont roll cso port ös  sze ha son lí tá sa a Maslow-féle szük ség let hi e rar chia
egyes szint je in a mo ti vá ci ók szá mát és a mo ti vá ci ók szá za lé kos ará nyát ala pul vé ve

a haj lék ta lan em be rek ke ve sebb nö ve ke dé si szük ség let tel és több hi ány szük ség let tel ren del -
kez nek, mint a nem haj lék ta la nok. Nem igaz te hát az, hogy a haj lék ta lan fér fi ak pusz tán ala -
cso nyabb ren dű szük ség le te ik ki elé gí té sé re mo ti vál tak és így té ves az a fel te vés is, mely sze -
rint a haj lék ta la nok éle tét pusz tán az ital-, éle lem- és pénz szer zés mo ti vál ja.

Ugyan ak kor fon tos ki hang sú lyoz ni azt az elő re nem várt és fi gyel met ér dem lő ered ményt,
mely sze rint a kont roll sze mé lyek szig ni fi kán san több fi zi o ló gi ai szük ség let tel ren del kez nek, mint
a haj lék ta la nok. Ezen ér de kes ered mény hát te ré ben vé le mé nyünk sze rint az áll, hogy az ut cán él -
ve az alap ve tő fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té se jó val ne he zebb, mint „ott hon”, egy olyan kör -
nye zet ben, ame lyet töb bek kö zött ép pen ab ból a cél ból ala kí tunk ki, hogy szük ség le te ink meg -
fe le lő mér ték ben és for má ban ki e lé gül je nek. Egy elég jó ott hon biz ton sá got ad és ké nyel mes.
Rend sze res táp lál ko zás hoz, hi gi é ni ás szük ség le tek ki elé gí té sé hez, pi he nés hez meg fe le lő hát te ret
biz to sít. Az ut cán a fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té se je len tős aka dá lyok ba üt kö zik. Itt ugyan -
is nagy va ló szí nű ség gel nem ta lá lunk ál lan dó és biz ton sá gos sa ját he lyet. Így a ka pott ered mény
(a fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té sé re va ló alul mo ti vált ság) egyik le het sé ges ma gya rá za ta
egy faj ta ál lan dó sult le mon dás le het, a fi zi o ló gi ai szük ség le te ket érin tő ta nult te he tet len ség.
Úgy tű nik, a haj lék ta lan sor ban élő em ber sok eset ben fi zi o ló gi ai szük ség le tei rend sze res ki e -
lé gí tet len sé gé nek kö vet kez té ben mint egy be le nyug szik a fi zi o ló gi ai szin tű nél kü lö zés be. Mind ez
ös  sze cseng Mol nár (2002) azon ész re vé te lé vel, mi sze rint a haj lék ta lan em be rek kö zött na gyon
gya ko ri egy a ta nult te he tet len ség ből fa ka dó de presszió. Oross (1994) ál lás pont ja is ez irány ba
mu tat, ugyan is sze rin te „a be teg sé gü ket tu dó, sőt fáj dal ma kat is na pi ren den ta pasz ta ló haj lék ta lan
em be rek ja va ré sze – sok szor lel ki ön fel adá suk kö vet kez té ben – nem tö rő dik egész sé gi ál la po tá -
val; el ke se re dett, az al ko hol hoz fo lya mo dik, mint egy fáj da lom csil la pí tó ként” (151. o.).
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Vizs gá la tunk ered mé nyei a hajléktalanellátás gya kor la ta szem pont já ból is re le van ci á val
bír nak. Az, hogy a haj lék ta lan és a nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ós pro fil ja sok szem pont -
ból ugyan olyan, az irány ba mu tat, hogy egy haj lék ta lan ná vált fér fi mo ti vá lá sa ese tén sok
szem pont ból ugyan olyan ne héz sé gek re szá mít ha tunk, mint a nem haj lék ta la nok nál. És egy -
ben a haj lék ta lan ná vált fér fi ak ugyan úgy, azo nos el vek men tén mo ti vál ha tók, mint a nem
haj lék ta la nok. Ugyan ak kor kü lön hang súlyt ér de mes fek tet ni a haj lék ta lan fér fi ak fi zi o ló gi ai
szük ség le te i nek ki elé gí té sé re (il let ve a fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té sé re va ló mo ti vá ció
erő sí té sé re), mi vel ezen irá nyú szük ség le te ik ki elé gí té sé re csök kent mér té kű mo ti vá ci ó val
ren del kez nek. Ered mé nye ink alap ján úgy tű nik, hogy a rend szer te len és nem egész sé ges ét -
ke zé sük, tisz tál ko dá si hi á nyos sá ga ik hát te ré ben (amel lett, hogy az ut cán él ve va ló ban ne héz
fi zi o ló gi ai szük ség le te in ket ki elé gí te ni) sok eset ben a tisz tál ko dás ra és meg fe le lő táp lál ko zásra
va ló igény le épü lé se áll, és nem fel tét le nül pénz hi ány vagy az adott szük ség let ki elé gí té sé re való
le he tő ség hi á nya. Ezt jel zi az is, hogy haj lék ta lan em be rek kel dol goz va sok szor ta lál ko zunk az -
zal a fáj dal mas je len ség gel, hogy az át me ne ti leg el lá tott haj lék ta lan két ség beeset ten ki fa kad,
hogy most, hogy vég re jól la kott és új ra meg ta pasz tal hat ta a ren de zett, vé dett kör nye zet elő -
nye it, még job ban fog szen ved ni az ut cán. 

A haj lék ta lan sor ban élő fér fi ak biz ton ság- és sze re tet szük ség le te, kog ni tív szük ség le tei, esz -
té ti kum ra, szép ség re va ló igé nye, il let ve ön meg va ló sí tá si szük ség le te meg tar tott. Ugyan ak kor
ma ga sabb ren dű szük ség le te ik ki elé gí té sé re sok kal kor lá to zot tabb le he tő sé gek kel ren del kez nek,
mint la kás sal ren del ke ző tár sa ik. A je len lé vő szük ség let és a ki elé gí té sé re va ló kép te len ség
ese tük ben min den bi zon  nyal ko moly stressz for rás és el kép zel he tő, hogy a haj lék ta la nok kö -
ré ben ta pasz talt de vi áns meg nyil vá nu lá sok bi zo nyos ré sze ez zel ma gya ráz ha tó. Ezért kü lön
hang súlyt ér de mes fek tet ni haj lék ta la nok ese tén a hát tér ben je len lé vő ma ga sabb ren dű szük -
ség le tek ki elé gí té sé re, így pél dá ul a kre a tív ön ki fe je zé si mó dok tá mo ga tá sá ra (iro dal mi, kép -
ző mű vé sze ti te vé keny sé gek, kul tu rá lis prog ra mok, ön ki fe je zést fej lesz tő tré nin gek stb.). 

A haj lék ta lan em ber mo ti vá ci ó já nak kér dé sét érin ti az a tény is, hogy élet for má ja fo ko zot -
tan stigmatizált. Ezért ese té ben kü lön hang súlyt ér de mel az a kér dés, hogy mi lyen esz kö zök -
kel, il let ve mi lyen se gí tő at ti tűd del moz dít ha tó ki a stigmatizáció ál tal ter helt (sőt sok eset ben
ger jesz tett), gyak ran ön fel adás sal, re mény vesz tett ség gel, fá sult ság gal jel le mez he tő ál la po tá -
ból. A haj lék ta la no kat érin tő at ti tűd Ma gyar or szá gon (és egy ben a 21. szá za di vi lág je len tős
há nya dá ban) egy ér tel mű en ne ga tív (pl. Mol nár, 1995). Az ural ko dó köz hi e de lem sze rint a
haj lék ta lan vesz tes, el ve szett, csőd be ju tott, le csú szott, ha szon ta lan éle tű em ber, aki nek a lét -
for má ja el fo gad ha tat lan (Kán tor, 2005b). A hajléktalanellátás gya kor la tá ban dol goz va szem -
be tű nő, hogy a nincs te len sé get súj tó átok sze rű, egy ér tel mű en ne ga tív stig ma mi lyen nagy
mér ték ben meg ne he zí ti a haj lék ta lan élet hely zet be sod ró dott em ber ön el fo ga dá sát, ön be csü -
lés ét és meg küz dé sét. Ugyan ak kor fon tos azt is szem előtt tar ta nunk, hogy a haj lék ta lan ság
egy ér tel mű en ne ga tív meg íté lé se nem tör vény sze rű, és min den bi zon  nyal nagy ban ös  sze függ
ko runk pénz ala pú és fi zi kai si ker-ori en tált em ber ide ál já val. En nek je le az is, hogy míg más ko -
rok ban, il let ve kul tú rák ban több nyi re volt a haj lék ta lan tár sa da lom nak leg alább egy olyan ré -
te ge (pl. az in di ai szádhuk vagy a 3–4. szá za di Egyip tom és Szí ria ne he zen de fi ni ál ha tó kol -
du ló re me téi) (Caner, 2002; Rosen, 2006), amely el fo ga dás ban (sok eset ben köz tisz te let ben)
ré sze sült, ad dig ma nap ság a nyu ga ti kul tú rá ban szin te el kép zel he tet len nek tart juk, hogy vala ki
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az ut cán ér té kes éle tet él het. A sze gény ség, nincs te len ség és ezen be lül a haj lék ta lan ság meg íté -
lé se nem volt min dig ilyen. A haj lék ta lan sor ban élő nem min den idő ben szá mí tott irány vesz tett
nyo mo rult nak, a kol dus pe dig sok eset ben is te ni vé de lem alatt állt. Más tör té nel mi kor szak ok,
il let ve kul tú rák fe lé te kint ve lát hat juk, hogy olyan idők ben, ami kor a sze gény ség a több sé get
érin tet te és a nincs te len ség még a ma i nál is sok kal ál ta lá no sabb volt, a nél kü lö zést tár sa dal -
mi szin ten is job ban to le rál ták, ugyan is szem be tű nőbb volt, hogy bol do gul ni és a fi zi kai világ
kö ve tel mé nye i nek meg fe lel ni sok eset ben na gyon ne héz. Ma ez zel a tén  nyel ke vés bé va gyunk
har mó ni á ban, ho lott tár sa dal munk je len tős ré sze el adó so dott, lép ten-nyo mon az zal szem be -
sü lünk, hogy em be rek tö me gei él nek lét mi ni mum kör nyé kén, és azt lát hat juk, hogy fel pör ge -
tett vi lá gunk sod ra pil la na tok alatt le sö pör a mun ka erő pi ac ról olyan szak má kat, ame lyek
sokak nak hosszú év ti ze de ken ke resz tül je len tet tek meg él he tést.

ZÁ RÓ GON DO LAT OK

A kis elem szám és vi szony lag egy sze rű vizs gá la ti el ren de zés el le né re a ku ta tá si ered mé nyek
pub li ká lá sa mel lett dön töt tünk, mi vel a ka pott ered mé nye ket to vább gon do lás ra és meg osz tás -
ra ér de mes nek tar tom. Ugyan ak kor a vizs gá la tot ér de mes len ne na gyobb min tán meg is mé tel -
ni, an nak ér de ké ben, hogy tisz táz ni le hes sen, a ka pott nem szig ni fi káns kü lönb sé gek va ló di
el té rést je len te nek-e, vagy tény le ge sen je len ték te le nek. Emel lett ér de mes len ne a haj lék ta lan -
ként élő em be rek mo ti vá ci ó ját más vizs gá ló el já rá sok kal is tesz tel ni és ez ál tal ki szűr ni a je len
mód szer ből szár ma zó eset le ges tor zí tá so kat. Fon tos len ne egy olyan vizs gá lat, amely a vi sel -
ke dé si jel lem zők elem zé sé re is ki tér, ugyan is ez alap ján töb bet meg tud hat nánk ar ról, hogy 
a mo ti vá ci ós élet di na mi ká ja mi lyen mó don je le nik meg a haj lék ta lan élet vi tel so rán.

A vizs gá la tot ér de mes len ne ki ter jesz te ni a haj lék ta lan nők re és gyer me kek re is, mert igaz
ugyan, hogy a haj lék ta lan po pu lá ci ó ban ará nyuk ki sebb, mint a fér fi a ké, vi szont ese tük ben fo -
ko zott fi gyel met igény lő, sok szo ro san ve szé lyez te tett és min den bi zon  nyal a haj lék ta lan fér -
fi a ké tól kü lön bö ző szük ség le tek kel és mo ti vá ci ós pro fil lal ren del ke ző haj lék ta lan cso port ról
van szó. Mind emel lett pe dig – nem zet kö zi sta tisz ti ká kat ala pul vé ve (pl. Rosenberg et al.,
1991) – saj nos kön  nyen el kép zel he tő, hogy a nők és a csa lá dok ará nya a haj lék ta la nok kö zött
Ma gyar or szá gon is nő ni fog. Vé ge ze tül ér de mes len ne a vizs gá la tot a haj lék ta lan – nem haj -
lék ta lan dichotómiából ki lép ve a haj lék ta lan – nem haj lék ta lan di men zió men tén több (kü lön -
bö ző mér ték ben haj lék ta lan, il let ve ott ho nos) cso port ös  sze ha son lí tá sá val is el vé gez ni.

Sok szor nem egy sze rű a sze gény sé get, te he tet len sé get lát ni, és nem egy sze rű a haj lék ta -
lan ság ré mé vel far kas sze met néz ni, ugyan ak kor ez a je len ség is le ta gad ha tat la nul kö zös va -
ló sá gunk ré sze, ami elől, akár men  nyi re is sze ret nénk, el me ne kül ni nem le het. Ugyan ak kor 
a haj lék ta lan je len sé get ma gunk hoz kö ze lebb en ged ve, a haj lék ta lan em be rek kel kö zös sé get
vál lal va em pá ti ás kész sé günk, él mény vi lá gunk, re a li tás ér zé künk és éle tünk gaz da god hat.
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SUMMARY

DESIRES OF THE HOMELESS
A survey on the motivations of homeless and non-homeless men

In the area of homeless care, be it either strategical or practical in nature, we face the continous
actuality of such questions as: What would be the role of homeless care? What kind of aims
could be regarded as realistic in this field? What would real aid be for a person who has become
homeless? How could this person be supported to achieve his real goals? All these implies that
the motivation of the homeless may be regarded as a key problem of homeless care.

The point of our survey was to provide guidelines for answering the above questions,
through searching for motivations with the greatest influence in the life of a homeless person,
and for the differences in the motivational forces of homeless and non-homeless people.

We have made a comparison between the motivational profiles of 26 homeless and 30
non-homeless men, using Jacqueline Royer’s Test of Metamorphoses. Beside the analysis of
general motivational features, we payed special attention to test the public belief that appears
frequently in the practice of homeless care and also in public opinion, namely: homeless
people’s chief concern would be satisfying such needs as physiological needs and the need for
safety, and they are not motivated in satisfying the higher needs of Maslow’s Hierarchy of
Needs, such as self-realization, understanding and the cognitive need for knowledge.

Our results indicate that contrary to the above public belief, the homeless have the same
desire for higher needs as the non-homeless people. On the other hand, we were quite surprised
to have found that the most significant difference between homeless and non-homeless men
could be identified on the very basis of Maslow’s Hierarchy, as it seems that homeless men are
much less motivated in satisfying their physiological needs than non-homeless men are.
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1. MEL LÉK LET

Kó do lá si út mu ta tó

Ked ves Kó do ló!
Ar ra kér lek, a meg ka pott jegy ző köny vek ben sze rep lő vá la szo kat so rold be az aláb bi
7 + 1 ka te gó ri á ba. A ka te gó ria ne vek alatt sze rep lő kulcs fo gal mak és pél dák csak a ka -
te gó ria jel le gé nek meg vi lá gí tá sát szol gál ják, s így az egyes fel so ro lá sok nem tel jes
kö rű ek. Ezért az egyes kó dok ab ban az eset ben is ki ad ha tók, ha egy adott vá lasz nem
sze re pel ugyan a ka te gó ria le írá sá ban, de va la mi mi att meg íté lé sed sze rint még is az
adott ka te gó ri á ba tar to zik. 

Amen  nyi ben egy adott vá lasz meg íté lé sed sze rint több ka te gó ri á ba is be so rol -
ha tó, az eset ben több kó dot is kap hat.

Jó mun kát!

7-es kód: Ön meg va ló sí tás szük ség le tét ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Ön ki fe je zés, al ko tás, ön be tel je sü lés irán ti vá gyak. Az „ide á lis” el éré sé nek a vá -
gya. An nak szük ség le te, hogy az em ber ab ban te vé keny ked hes sen, ami hez meg van -
nak a ké pes sé gei. 

Pl. „a tel jes sé ge mi att”, „meg tud nám mu tat ni azt, ami ben nem van”, „al kot hat -
nék”, „ah hoz ér tek” 
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A ne ga tív ol da lon:
Elé ge det len ség, nyug ta lan ság ér zé se. Az ön ki fe je zés re va ló le he tő sé gek hi á nya.

Zárt ság. Una lom.
Pl. „unal mas”, „nem tud nék al kot ni”, „ah hoz nem ér tek”

6-os kód: Esz té ti kai szük ség le tet ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Szép ség irán ti vágy.
Pl. „gyö nyö rű mű al ko tás”, „szép”

A ne ga tív ol da lon:
Rossz kül ső mi at ti el uta sí tás.
Pl. „csú nya”, „nem tet szik”, „arány ta lan”, „rossz rá néz ni”

5-ös kód: Kog ni tív szük ség le tet ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Tu dás, meg ér tés, rend sze re zés, szer ve zés, elem zés vá gya. Ös  sze füg gé sek át lá tá -
sa és a je len tő sé gek utá ni ku ta tás vá gya. Kí ván csi ság, rej té lyek meg ol dá sá ra va ló
törek vés. Böl cses ség utá ni vágy.

Pl. „mert ak kor min dent ér te nék”, „mert ak kor bölcs len nék”, „okos”

A ne ga tív ol da lon:
Szűk lá tó kö rű ség, rossz ér tel mi ké pes ség. 
Pl. „os to ba”, „bu ta do log”

4-es kód: Meg be csü lés szük ség le tét ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Hasz nos nak, ér té kes nek len ni. Meg ala po zott ér té ke lés, ön be csü lés és ön ér zet és
má sok ré szé ről meg nyil vá nu ló tisz te let igé nye. Jó ké pes sé gek, erő vá gya. Füg get -
len ség, sza bad ság irán ti vágy. Presz tízs, hír név, el is me rés, fi gye lem és fon tos ság iránti
vágy.  

Pl. „tisz te lik”, „azt ér té ke lik”, „fon tos”, „hasz nos” 

A ne ga tív ol da lon:
Fö lös le ges nek, ha szon ta lan nak len ni. Ár tal mas nak, dest ruk tív nak len ni. Ki sebb -

ren dű ség, gyen ge ség és el esett ség ér zé se.
Pl. „mert meg ve tem”, „nem ér sem mit”, „nem tisz te lik az em be rek”, „meg aláz -

zák”, „mert az sem mi re sem jó”, „mert az árt az em be rek nek”, „ér ték te len”

3-as kód: Sze re tet szük ség le tét ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Tár sas tá masz szük ség le te. Sze re tet, el fo ga dás vá gya. Gyen géd ség és va la ho vá
tar to zás utá ni vágy. A sze re tés, sze re tet adás szük ség le te.

Pl. „mert azt sze re tik”, „ked ve lik”, „mert el fo gad ná nak”, „ott sü rög-fo rog kö rü -
löt te az egész csa lád”
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A ne ga tív ol da lon:
El uta sí tott ság, ki re kesz tett ség él mé nye. Ba rá tok, tá mo ga tók hi á nya. Tá mo ga tás hi á nya. 
Pl. „nem sze re tem”, „azt gyű lö lik az em be rek”, „utál ják”

2-es kód: Biz ton ság szük ség le tét ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

A biz ton ság ke re sé sé re uta ló ki fe je zé sek. Ren de zett ség, ki szá mít ha tó ság irán ti
igény meg je le né se. Olyan kör nye zet, olyan vi lág igé nye, amely át lát ha tó, szer ve zett
és biz ton sá gos. Vé de ke zés, vé de lem igé nyé nek hang sú lyo zá sa. A meg szo kott ság ér -
ték ként va ló meg je le né se. Sta bi li tás utá ni vágy.

Pl. „vi gyáz ná nak rám”, „meg vé de né nek”, „jó he lyen len nék” 

A ne ga tív ol da lon:
A vá rat lan, ve szé lyes, ki szá mít ha tat lan hely ze tek, dol gok el uta sí tá sa. A kör nye -

zet el len sé ges sé gé nek és a ve szé lyes kö rül mé nyek hang sú lyo zá sa. Ár tal mak tól va ló
fé le lem, a sér tés és a sé rü lé keny ség meg em lí té se.

Pl. „foly ton ver né nek”, „a rossz kö rül mé nyek mi att”, „meg ron gál ná nak”, „ve szé -
lyes”

1-es kód: Fi zi o ló gi ai szük ség le tet ki fe je ző vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Az alap ve tő fi zi o ló gi ai szük ség le tek kel (éh ség, szom jú ság, kel le mes kö rül mé -
nyek, meg fe le lő hő mér sék let, sze xu a li tás stb.) kap cso la tos vá la szok.

Pl. „ak kor min dig len ne mit en nem”, „so se fáz nék”, „jól tar ta ná nak” 

A ne ga tív ol da lon:
Rossz szag vagy íz mi at ti el uta sí tás. Fáj da lom. Un dor. Nél kü lö zés (éh ség, szom -

jú ság, nincs te len ség stb.).
Pl. „bü dös”, „min dig szom jas len nék”, „éhen hal nék” 

0-ás kód: A fen ti hét ka te gó ri á ba be so rol ha tat lan nak ítélt vá lasz
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TRÉ NING TRANSZ FER

AVAGY TUD JUK-E HASZ NO SÍ TA NI A TRÉ NIN GEN TA NUL TA KAT?

PAPP Ta más

Institute of Psychology, University of Debrecen

A cikk cél ja, hogy be mu tas sa azo kat a té nye ző ket, ame lyek meg ha tá roz zák a mun ka he lyi tel -
je sít mény fo ko zá sá ra irá nyu ló tré nin gek hasz no su lá sá nak mér té két. A tré ning prog ra mok ered -
mé nyes sé gé nek vizs gá la ta fon tos, azon ban ne he zen ki vi te lez he tő te rü let, ugyan is a kép zé si fo -
lya mat nem ér vé get ott, hogy a mun ka tár sak el hagy ják a tré ning ter met. A kép zés től a ta nult
is me re tek és kész sé gek al kal ma zá sá ig ter je dő fo lya mat fel té te le zi a szer ve zet egé szé nek
komp lex rend szer ként va ló vizs gá la tát. 

Kulcs sza vak: tré ning ha té kony ság, ta nu lá si transz fer, transz fer mo ti vá ció

A TRÉ NING MEG HA TÁ RO ZÁ SA

A „tré ning” ki fe je zés a köz na pi élet ben és a szak iro da lom ban is sok ré tű, sok fé le je len tés sel
bí ró fo ga lom. A ku tya ki kép zés től kezd ve a spor ton és a hos  szabb-rö vi debb ok ta tá si for má kon
ke resz tül bár mit je lent het. Ezért fon tos, hogy el ső lé pés ben kö rül ha tá rol juk, de fi ni ál juk vizs -
gá la tunk tár gyát.

A vál la la ti kész ség fej lesz tő tré nin gek ki ala ku lá sát meg előz ték a se gí tő te vé keny sé get
vég ző pszi cho ló gu sok ál tal gyak ran al kal ma zott, cso port di na mi ká ra épü lő mód sze rek
(Wheelan, 1990). A Wilfred R. Bion ne vé vel fém jel zett és a pszi cho ana li ti kus gyö ke rek re
épü lő Tavistock mód szer az ér zel mi és tu dat ta lan prob lé mák fel szín re ho zá sát cé loz za egy
„pszi cho ló gi a i lag el len őr zött kör nye zet ben”. A Kurt Lewin mun kás sá ga ál tal lét re jött és ha -
lá la után to vább fej lő dött T-cso port pe dig „…egyének olyan he te ro gén cso por to su lá sa, akik
azért jön nek ös  sze, hogy azo kat a sze mély kö zi kap cso la to kat és azt a cso port di na mi kát vizs -
gál ják meg, ame lyet ők ma guk kel te nek in ter ak ci ó ik ál tal” (Bradford et al., 1972). Ilyen a hu -
ma nisz ti kus pszi cho te rá pia alap ja i ra épü lő és Carl Rogers ál tal ki dol go zott encounter cso -
port is (sze mé lyes nö ve ke dés cso port), amely ben a kö zö sen lét re ho zott biz ton sá got és
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bi zal mat hasz nál ják fel az ön el fo ga dás, az ön irá nyí tás vagy a sze mély kö zi ha té kony ság terü -
le tén (Weir, 1975).

A vál la la ti-kész ség fej lesz tő tré nin gek
Je len tős kü lönb ség te he tő azon ban a fent em lí tett mód sze rek és a vál la la ti-kész ség fej lesz tő tré -
nin gek kö zött, utób bi ugyan is egy adott idő tar tam alatt le ve ze tett, szer ve zett ta nu lá si for ma 
a részt ve vők mun ka tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa és fej lő dé se ér de ké ben. Goldstein (1991) szé les -
kö rű en el ter jedt de fi ní ci ó ja sze rint a tré ning ma ga sabb tel je sít ményt ered mé nye ző at ti tű dök,
kon cep ci ók, is me re tek, sze re pek és kész sé gek szisz te ma ti kus el sa já tí tá sa. Egy má sik meg fo gal -
ma zás ban (Schermerhorn et al., 2008) a tré ning olyan te vé keny sé gek együt te se, amely le he tő -
sé get nyújt a mun ka vég zés sel kap cso la tos kész sé gek el sa já tí tá sá ra és fej lesz té sé re. Ez a faj ta
tré ning te hát a mun ka vál la ló kom pe ten ci á i ban mu tat ko zó hi á nyos sá gok át hi da lá sá ra szol gál. 
A tré ning se gít sé gé vel ki egyen lít he tők a tel je sít mény ben és is me re tek ben, de a le he tő sé gek ben
(új mun ka kör) és a nö ve ke dés ben (a kí vánt kar ri er cél el éré se) mu tat ko zó hé za gok is. 

A gya kor lat ban a mód szer ta ni és a tré ne ri stí lus ban mu tat ko zó kü lönb sé gek mi att a kész -
ség fej lesz tő tré nin gek nem szán dé kos ke ve ré se a ko ráb ban em lí tett tí pu sok kal (T-cso port,
encounter stb.) a tré ning ered mé nyes sé gé nek csök ke né sé vel jár hat. Ha bár a kész ség fej lesz tő
tré nin gek is táp lál koz nak az elő dök ál tal fel fe de zett ered mé nyek ből (vis  sza jel zés, bi za lom
stb.), fó ku szuk azok nál prag ma ti ku sabb, fel épí té sük pe dig for má li sabb és egy ben struk tu rál -
tabb is (Forsyth, 1990). Az ál ta la érin tett té mák te kin te té ben meg pró bál a mun ka hely ad ta ha -
tá ro kon be lül ma rad ni és az ér zel mi leg túl sá go san be vo nó vagy sze mé lyes kér dé sek től tar tóz -
kod ni.  

A transz fer meg ha tá ro zá sa
Mely tu dás vagy fo lya mat tet te le he tő vé, hogy rá jöj jünk, a vil lám lás tu laj don kép pen egy ha -
tal mas „szik ra”? Mi kel lett ah hoz, hogy fel fe dez zük, a du gat  tyús, bel ső égé sű mo to ro kat kont -
rol lált rob ba ná sok so ro za tá val mű köd tet ni tud juk? A vá laszt az ilyen és eh hez ha son ló kér dé -
sek re a ta nu lá si transz fer ad hat ja meg (Haskell, 2001). Az a men tá lis fo lya mat, amely nek
ha tá sá ra a már meg szer zett is me re te in ket (elekt ro mos szik rá ról szer zett tu dá sun kat) egy olyan
hely zet ben is fel tud juk hasz nál ni, ahol ko ráb ban még nem hasz nál tuk őket (pél dá ul a me te -
o ro ló gia és a ter mé sze ti je len sé gek te rü le tén). A transz fer tu laj don kép pen egy generalizációs
je len ség, amit Edward Thorndike és Robert S. Woodworth írt le elő ször „gya kor la ti transz fer”
né ven a fi gyel mi, diszk ri mi ná ci ós és egyéb men tá lis funk ci ók ta nu lá sá ról szó ló cik ké ben
(Thorndike és Woodworth, 1901). Ma leg in kább ta nu lá si transz fer ként hi vat ko zunk rá, ezért
e ki fe je zés de fi ní ci ó ja ta lál ha tó az aláb bi ak ban.

A ta nu lá si transz fer
Ta nu lá si transz fer nek ne vez zük azt a je len sé get, ami kor a ko ráb bi szi tu á ci ó ban ta nul tak ha -
tás sal van nak a ta nu lás ra egy je len le gi vagy a jö vő ben be kö vet ke ző szi tu á ci ó ban (Haskell,
2001). Ha már jól be szé lek ola szul, az va ló szí nű leg se gí te ni fog en gem ak kor, ami kor a spa -
nyol nyelv el sa já tí tá sá ba kez dek, hi szen a két nyelv ro kon sá ga mi att a két ta nu lá si szi tu á ció
is ha son ló lesz. 
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Mi vel a ta nu lá si transz fer a gon dol ko dá si, ész le lé si és in for má ció fel dol go zá si mű ve le -
tek hez kö tő dik, ezért alap ve tő je len tő sé gű ta nu lá si hely zet ben. Nél kü le egy sze rűbb moz gá sos
kész sé ge ket is ne he zen ta nul nánk meg egy új hely zet ben (lásd Magill [2004] ös  sze fog la ló ját
a szenzomotoros kész sé gek ről). 

A tré ning transz fer
A tré ning transz fer az az ered mény, mely sze rint a tré nin gen részt ve vő a tré nin gen ta nult tu -
dást és kész sé ge ket ha té ko nyan és fo lya ma to san al kal maz za a mun ká já ban (Broad és
Newstrom, 1992, 6). Ez a gya kor lat ban azt je len ti, hogy a részt ve vő a mun ka he lyé re vis  sza -
ér ve (ha csak nem on-the-job tré ning ről volt szó) be mu tat ja, hogy meg tud ja va ló sí ta ni a tré -
nin gen ta nul ta kat, leg alább olyan jól, ahogy azt a tré ning vé gi gya kor lás nál tet te.  

A tré ning ered mé nyes sé gé nek egyik leg fon to sabb szem pont ja, hogy a részt ve vők ké pe -
sek lesz nek-e al kal maz ni a mun ka kör nye zet ben a tré nin gen el sa já tí tott tu dást, kész sé ge ket,
atti tű dö ket. Le egy sze rű sít ve te hát azt mond hat juk, hogy a tré ning ak kor éri el a ha tá sát, ha 
a tré ning transz fer lét re jött. Ezért kulcs fo ga lom a transz fer a tré ning ered mé nyes sé gé nek vizs -
gá la tá ban.  

A ta nu lá si és a tré ning transz fer kö zöt ti kü lönb ség
Lát hat juk, hogy a ta nu lá si transz fer fo gal ma jó val ál ta lá no sabb, míg a tré ning transz fer in kább
mun ka fel adat hoz, mun ka kör höz kö tött. A szak iro da lom ban a ta nu lá si transz fer is ko la rend -
sze rű kép zés sel, ok ta tás sal kap cso lat ban me rül fel nagy szám ban, míg a tré ning transz fer leg -
in kább a mun ka he lyi fel nőtt kép zés hez kö tő dik. 

Heisler és Benham (1992) (in: Kirwan, 2009) sze rint az em be ri erő for rás-fej lesz tés te rü -
le tén be lül el kü lö nül az ok ta tás és a tré ning gya kor la ta. Ja vas la tuk sze rint a tré ning köz vet le -
nebb, gya kor lat ori en tál tabb, és job ban fó ku szál a mun ka fel adat ra, míg az ok ta tás hos  szabb
táv ra szól, ál ta lá no sabb, el mé le tibb tu dást nyújt. Ez zel együtt az ok ta tás (té ma kö re it te kint ve)
szé le sebb spekt ru ma mi att kre a tí vabb is le het a tré ning nél (Haskell, 2001). Ezért hos  szú tá -
von mé lyebb szin tű és szé le sebb lá tó kö rű transz fert biz to sít. 

Tör té ne ti leg a két fo ga lom el kü lö nült egy más tól, azon ban ma nap ság a ket tő ös  sze ol va -
dá sát fi gyel het jük meg. Ha bár a tré ning transz fer fó ku sza szű kebb, ne héz len ne ró la a ta nu lá -
si transz fer fo gal ma nél kül be szél ni, hi szen ma gá ba fog lal ja azt is. Ezért he lyes a tré nin gek
ese té ben is ta nu lá si transz fer ről be szél ni. 

A transz fer tí pu sai
A ta nu lá si transz fer fo gal ma nem egy sé ges, egy szer re több dol got is je lent. A szak iro da lom -
ban több tí pu sát is meg kü lön böz te tik. 

Vál la la ti kép zé sek ter ve zé sé nél jó, ha tisz tá ban va gyunk az zal, hogy a tré ning prog ra -
munk kal mi lyen transz fer tí pust aka runk meg va ló sí ta ni, mert ez ha tás sal lesz a prog ram cél -
já ra és ered mé nyes sé gé nek vizs gá la tá ra is. Hi szen az el té rő cé lok és transz fer for mák el té rő fej -
lesz té si és mé rő esz közt igé nyel nek. Ha pél dá ul a prog ram ban ala csony utas (lásd lent)
transz fert aka runk ki vál ta ni, a tré ning so rán az egyes fel ada tok új ra és új ra is mét lé sé re kell tö -
re ked nünk an nak ér de ké ben, hogy a kí vánt szin tű au to ma tiz mus ki épül jön. 
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Az aláb bi ak ban a ta nu lá si transz fer kü lön bö ző kategorizációs le he tő sé gei ke rül nek be -
mu ta tás ra.

A transz fer ha tá sa 
Po zi tív transz fer: A po zi tív transz fer ese té ben a ko ráb ban ta nul tak se gí tik az új is me re tek elsa -
já tí tá sát (Baldwin és Ford, 1988; Jelsma, 1989).

Ne ga tív transz fer: A ko ráb bi hely zet ben ta nul tak gá tol ják vagy kés lel te tik a ta nu lást az
új hely zet ben (Baldwin és Ford, 1988; Jelsma, 1989; Gick és Holyoak, 1987; Patrick, 1992).
Pél dá ul elő for dul hat, hogy nyelv ta nu lás köz ben a már is mert és ha son ló hang zá sú olasz szó
ug rik be a meg fe le lő spa nyol he lyett. Ha a tré ning so rán a ne ga tív transz fer el ke rü lé sé re tö -
rek szünk (mun ka fo lya mat ok kal kap cso lat ban), ak kor hang sú lyoz nunk kell a meg is me ren dő
rend sze rek kö zöt ti el té ré se ket és a kö zöt tük lé vő kü lönb sé gek re kell kon cent rál nunk a tré -
ning fel épí té sé ben és meg tar tá sa so rán. 

A ta nu lá si és transz fer kör nye zet kö zöt ti ha son ló ság 
Kö ze li: A szi tu á ci ók kö zöt ti át fe dés re épül, mely ben nagy fo kú a ha son ló ság az ere de ti és 
a transz fer kör nye zet kö zött (Gick és Holyoak, 1987; Gielen, 1995; Tannenbaum és Yukl, 1992).
Pél dá ul a biz ton sá gi elő írá sok el sa já tí tá sát cél zó tré ning prog ra mok ál ta lá ban kö ze li transz -
fer rel dol goz nak, hi szen ezen sza bá lyok nagy ré sze szó sze rint ér ten dő.  

Tá vo li: A hely ze tek kö zött kis át fe dés fi gyel he tő meg, va gyis az ere de ti és a transz fer kör -
nye zet egy más tól el té rő (Gick és Holyoak, 1987; Gielen, 1995; Tannenbaum és Yukl, 1992).
Ve ze tői tré nin gek ese té ben szá mos pél dát le het em lí te ni, ami kor a tá vo li transz fer ha tá sa it
akar juk ki hasz nál ni, mint pél dá ul a ve ze tői dön tés ho zás fej lesz té se outdoor kör nye zet ben. 
A ve ze tők nek ki ad juk, hogy hu za lok és biz to sí tók se gít sé gé vel szer vez zék meg a csa pat át ju -
tá sát egy adott fo lyó fe lett. Ha bár e fel adat szá mos dön tés meg ho zá sát igény li, még is sok fel -
dol go zá si mun ká ra van még szük sé gük a részt ve vők nek ad dig, amíg a tré nin gen tör tén te ket
al kal maz ni tud ják konk rét vál la la ti kör nye zet ben. 

Ál ta lá nos transz fer ese tén a meg szer zett is me ret, kész ség, mód szer stb. al kal maz ha tó más
fel ada tok fel me rü lé se kor is (Gick és Holyoak, 1987). Ha a tré nin gen pél dá ul meg ta nul juk,
ho gyan ér de mes célt ki je löl ni ma gunk vagy be osz tot ta ink szá má ra, ak kor ez a tu dás egész
sok eset ben, akár egy la kás fel újí tás so rán is al kal maz ha tó lesz. 

Spe ci fi kus transz fer ese té ben pe dig a ta nult is me ret sa já tos, nem al kal maz ha tó az ere de -
ti től lé nye ge sen el té rő hely zet ben vagy fel adat tí pu sok ese tén (Mayer és Wittrock, 1996). Egy
konk rét szá mí tó gé pes szoft ver ke ze lé sé vel kap cso la tos tu dás pél dá ul ne he zen al kal maz ha tó
más mun ka he lyi kör nye zet ben, mond juk a fény má so ló gép ke ze lé se köz ben. 

A men tá lis fo lya ma tok 
Ala csony utas: A jól meg ala po zott, el sa já tí tott kész ség majd hogy nem au to ma ti kus mó don
va ló al kal ma zá sa (Salomon és Perkins, 1990). Ala csony utas le het az a – már a tré nin gen
be gya ko rolt – is me ret, mely sze rint a jó ér té ke sí tő kö szön je meg a vá sár lást a kas  szá tól tá -
vo zó vá sár ló nak. Az ala csony utas transz fer nem kí ván az egyén től kü lö nö sebb szel le mi erő -
fe szí tést.
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Ma gas utas: A transz fer abszt rak ci ót, kog ni tív és metakognitív erő fe szí tést kí ván meg az
egyén től a tu dás egyik kör nye zet ből a má sik ba tör té nő át vi te le kor (Mayer és Wittrock, 1996;
Salomon és Perkins, 1989). Ve ze tői tré nin gek ese té ben az elő ző pél dá hoz ha son ló el is me rés
ki fe je zé se már nem en  nyi re au to ma ti kus mű ve let. A ve ze tő ha mar ha tás ta lan ná vá lik, ha 
a beosz tot tal va ló ta lál ko zás kor mind un ta lan a „szép mun ka” for mu lát is mé tel ge ti. Hi szen
a ve ze tő nek az el is me rést a po zi tív ered mén  nyel já ró vagy ja vu ló ten den ci át mu ta tó tel je sít -
mény re kell ad nia, így min den el is me rés önál ló mér le ge lést kí ván. 

A meg lé vő tu dás hoz va ló vi szony
La te rá lis: Más, de ha son ló komp le xi tá sú fel ada tok ra át vitt transz fer, ahol az elő ző té ma kör -
ben ta nult tu dás nem szük ség sze rű, de hasz nos az új tu dás el sa já tí tá sá hoz (Gick és Holyoak,
1987). Pél dá ul a tár gya lás tech ni ka-tré nin gen meg ta nult, a be szál lí tó val va ló ár tár gya lás ra vo -
nat ko zó kész sé gek a mun ka bér tár gya lás nál is jól jö het nek. 

Ver ti ká lis:Az elő ző té ma kör ben ta nult tu dás szük ség sze rű az új tu dás el sa já tí tá sá hoz (Ormrod,
2004). Pél dá ul elő ze te sen tud nunk kell bi cik liz ni ah hoz, ha mo tor ke rék párt sze ret nénk ve zet ni.
A bi cik li zés hez vi szont nem szük sé ges, hogy mo to ros jo go sít vánnyal ren del kez zünk. 

Szó sze rin ti: A transz fer kör nye zet ben a tu dást ugyan ab ban a for má ban al kal maz ha tom,
mint az ere de ti ta nu lá si hely zet ben, te hát nincs szük ség a meg vál toz ta tá sá ra (Schunk, 2004).

Szim bo li kus: Egy új prob lé ma vagy fel adat meg ol dá sa kor az ál ta lá nos vagy már ren del -
ke zé sem re ál ló in for má ci ót is fel kell hasz nál nom. Er re pél da a kép zé si mód szer tan azon ese -
te, ami kor az új is me re tet ana ló gi ák se gít sé gé vel ma gya ráz zuk el. Ilyen a jól is mert és több
he lyen is al kal ma zott jég hegy mo dell is (Schunk, 2004).

A transz fert be fo lyá so ló té nye zők
A tré ning prog ram ki fej lesz té se előtt ér de mes min den kész ség és át adan dó tu dás ese té ben pon -
to san meg ha tá roz ni, hogy mi lyen transz fert vá runk el a kép zés be fe jez té vel. Itt azon ban még
nem ér vé get a tör té net, hi szen szá mos do log tól függ het az, hogy ér vé nye sül ni fog-e a tré ning -
transz fer, va gyis a részt ve vő a ta nul ta kat meg tud ja-e va ló sí ta ni a mun ka he lyén. 

A tré ning ha tá sát meg ítél ni el ső lá tás ra ne héz, bo nyo lult fel adat nak tű nik. En nek leg főbb
oka, hogy a tré ning ered mé nyét be fo lyá so ló té nye zők szá ma nagy és ezek ha tá sa, egy más hoz
va ló vi szo nya ne he zen át lát ha tó. A tré ning ered mé nye ezen vál to zók mér té ké től, hely ze té től
fog füg ge ni. A to váb bi ak ban te hát is mer ked jünk meg né hány be fo lyá so ló té nye ző vel a leg je -
len tő seb bek kö zül. A kön  nyebb át lát ha tó ság ked vé ért ezen vál to zó kat há rom cso port ba so -
rol juk: 1. a részt ve vők, 2. a tré ning és 3. a mun ka kör nye zet jel lem zői sze rint. 

A részt ve vők transz fert be fo lyá so ló sa já tos sá gai
A be fo lyá so ló té nye zők so rát ma guk kal a részt ve vők kel kezd jük, hi szen a tré ning prog ram
első sor ban rá juk fó ku szál, és ha az il le tő va la mi lyen ok nál fog va nem akar ja vagy nem tud ja
al kal maz ni a ta nul ta kat, a tré ning ha tá sa el ma rad.

Ta nu lá si ké pes ség. Mint min den ta nu lá si hely zet ben, a jobb ta nu lá si ké pes ség gel ren del -
ke ző részt ve vők kön  nyeb ben sa já tít ják el a tan anya got. A ta pasz ta la tok sze rint a ta nu lá si ké -
pes ség nek pe dig az is ko lai vég zett ség jó kö ze lí té sét ad ja. A ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű
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alkal ma zot tak na gyobb va ló szí nű ség gel hasz nál ják ki az előt tük ál ló fej lő dé si le he tő sé get
akár mun ka he lyi, akár sza bad idős te vé keny ség ről van szó (Birdi et al., 1997). 

Sze mé lyi ség jel lem zők: énhatékonyság, ma ga biz tos ság, koc ká zat vál la lá si ké pes ség. A Ford
és mun ka tár sai (1998) ál tal vég zett vizs gá la tok sze rint az énhatékonyság ös  sze füg gés ben áll
a tré ning előt ti mo ti vá ci ó val, a tré nin gen be mu ta tott tel je sít mén  nyel, a transz fer tel je sít mén  nyel
(a tré nin gen vég zett gya kor lat meg is mét lé se) és a kész sé gek fenn tar tá sá val. Az énhatékonyság
egy részt ma gá ban fog lal ja az ér zel mi vá la szok adott hely zet ben tör té nő ki fe je zé sét, más részt
a sa ját és má sok po zi tív, ne ga tív vagy sem le ges ér zel me i nek azo no sí tá sát és meg ér té sét, ami
le he tő vé te szi a szo ci á lis köl csön ha tás ok pon to sabb meg ér té sét (Zsol nai és mtsai., 2007).
Mind ezek kö vet kez té ben a részt ve vők nek jobb esé lye ik van nak a tré nin gen ta nul tak al kal -
ma zá sá ra. Ezen túl az énhatékony részt ve vők na gyobb ma ga biz tos sá got mu tat nak az al kal ma -
zás so rán (Cole és Latham, 1997; Martocchio és Judge, 1997; Saks, 1995). Seyler, Hol ton,
Bates, Burnett és Carvalho (in: mcDonald, 2001) vizs gá la ta i ban a na gyobb mért ma ga biz tos -
ság gal ren del ke ző sze mé lyek na gyobb mo ti vá ci ót is mu tat tak a tré ning al kal ma zá sá ra. A ma -
ga biz tos ság mel lé pe dig jó, ha egy kis koc ká zat vál la lá si ké pes ség is tár sul (Friedman, 1990;
Ro bin son, 1992) nem csak a tré nin gen tör té nő gya kor lás alatt, de az el sa já tí tott kész ség mun -
ka he lyi al kal ma zá sa so rán is. A részt ve vők nek ké pe sek nek kell len ni ük ar ra, hogy ta lál ja nak
egy olyan szer ve ze ti je len tő ség gel bí ró és re á lis si ker rel ke cseg te tő pro jek tet vagy mun ka fel -
ada tot, ame lyen tesz tel he tik az újon nan el sa já tí tott kész sé ge i ket. Né mi koc ká zat tal jár, ha éles
hely zet ben elő ször al kal ma zunk egy új cse lek vé si sort. Csíkszentmihályi (1988) sze rint azon -
ban az ilyen mér sé kelt koc ká zat tal já ró hely ze tek fel vál la lá sa és a fel ol dá suk kor ke let ke ző
elé ge dett ség hoz zá já rul a min den na pi pszi chés jól lé tünk ki ala ku lá sá hoz. 

A transz fer re va ló ké pes ség. Ah hoz, hogy a tel je sít mény lét re jöj jön, a tel je sít mény egyé -
ni fel tét elei kö zül alap ve tő fon tos sá ga van a részt ve vő fi zi ká lis, men tá lis és ér zel mi tel je sí tő -
ké pes ség ének. Tud nunk kell te hát, hogy a meg fe le lő em ber tar tóz ko dik-e a meg fe le lő mun -
ka kör ben. Ren del kez nie kell a tel je sí tés hez szük sé ges alap ve tő kész sé gek kel, ame lyek 
a ko ráb bi ta pasz ta la ta in ala pul nak.  

Mo ti vá ció a ta nu lás ra. Ez a be fo lyá so ló té nye ző azt je len ti, hogy a le en dő tré ning részt -
ve vő mi lyen mér ték ben van fel ké szül ve ar ra, hogy részt ve gyen a tré nin gen vagy a fej lesz té -
si prog ram ban. Mér té ke függ at tól, hogy az egyén nek mi lyen per cep ci ói van nak a tré ning ről
azt meg elő ző en, hogy men  nyi re fog meg fe lel ni az igé nye i nek, vagy hogy mi lyen le he tő sé gei
van nak a rész vé telt il le tő en. Ha bár a transz fer re irá nyu ló mo ti vá ció a sze mé lyes jel lem zők
kö zé tar to zik, be fo lyá sol hat ja a kép zés le bo nyo lí tá sát és a mun ka kör nye zet-té nye ző ket is.

Mo ti vá ció a transz fer re. A transz fer re irá nyu ló mo ti vá ció lé nye gé ben azt je len ti, hogy 
a részt ve vő el kö te le zett a tré nin gen ta nult is me re tek és kész sé gek mun ka he lyen tör té nő al kal -
ma zá sá ban. A szán dék mel lett fon tos az egyén per cep ci ó ja ar ra vo nat ko zó an, hogy ké pes lesz-e
al kal maz ni a meg szer zett tu dást, va la mint hogy fel is me rik és el is me rik-e az erő fe szí té se it. 
A ta nu lá si és a transz fer re irá nyu ló mo ti vá ció kap cso lat ban áll egy más sal. És amíg va la me -
lyik is hi ány zik a ket tő kö zül, ad dig alig ha re giszt rál ha tunk je len tős tré ning transz fert.  

Ezen kí vül Yelon, Sheppard, Sleight és Ford (2004) az egyé ni tel je sít mény (ezen be lül 
a transz fer re irá nyu ló mo ti vá ció) egyik fő ös  sze te vő jé nek tart ja azt is, hogy a részt ve vő szük -
sé ges nek lát ja-e tel je sít mé nyé nek ja vu lá sát ah hoz, hogy meg old ja az előt te ál ló fel ada to kat,
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prob lé má kat. Pél dá ul az egyé ni, tár gya lá si szi tu á ci ó kat mel lő ző mun kát vég ző bér szám fej tőt
azért is fe les le ges tár gya lás tech ni ka-tré ning re kül de ni, mert a mun ka hely re vis  sza tér ve nem
fog ja szük sé gét érez ni a tré nin gen ta nul tak al kal ma zá sá nak.

A tré ning prog ram transz fert be fo lyá so ló sa já tos sá gai
En nél a cso port nál a fő kér dés, hogy va jon a tré ning tar tal ma, fel épí té se és le bo nyo lí tá sa meg -
kön  nyí ti-e a részt ve vők nek a ta nul tak mun ka he lyi szi tu á ci ó ban va ló al kal ma zá sát, va gyis 
a transz fert. A tré ning ös  szes sé gé ben meg fog-e fe lel ni az igé nye ik nek? 

Az igény fel mé rés. Ha gyo má nyo san az igény fel mé rés so rán de rül ki, hogy mit fog tar tal -
maz ni a konk rét prob lé má ra ki fej lesz tett vagy ös  sze ál lí tott kép zé si prog ram. A tré ning igényt
több mód szer rel is fel mér het jük. Az igény fel mé rés ki lenc alap ve tő esz kö ze a kö vet ke ző
(Goldstein, 1991):
1. Meg fi gye lés (pl. idő-moz gás ta nul má nyok)
2. Kér dő ívek (pl. kont roll nél kü li részt ve vői kér dő ívek)
3. Kon zul tá ció a kulcs em be rek kel (pl. osz tály ve ze tők)
4. Nyom ta tott mé dia (pl. há zon be lü li pub li ká ci ók)
5. In ter júk (pl. struk tu rált be osz tot ti)
6. Cso port meg be szé lé sek (pl. szak ér tői bi zott sá gi)
7. Tesz tek (pl. kom pe ten cia hi ány-fel mé rés)
8. Be szá mo lók, fel jegy zé sek (pl. szer ve ze ti di ag ram)
9. Mun ka min ták (pl. teszt pél dá nyok, le ve lek stb.)

Se gít sé gük kel pon to sab ban kör vo na laz hat juk a tré nin gen át ad ni szán dé ko zott tu dás és
kész sé gek együt te sét. Azért van ezek re az esz kö zök re szük ség, mert sok eset ben a meg ren de -
lő sincs tö ké le te sen tisz tá ban a vál la la ti prob lé ma oká val, jel lem ző i vel, amely re a tré nin get
mint em be ri erő for rás-fej lesz tő meg ol dást al kal maz ni kí ván ja. 

Gya ko ri pél da, hogy egyes kol lé gák kal kap cso lat ban kom mu ni ká ci ós ne héz sé ge ket említ
a tré nin get meg ren de lő vál la lat. Nem mind egy azon ban, hogy a kom mu ni ká ció mennyi sé gé -
vel (túl so kat vagy túl ke ve set kom mu ni kál nak), stí lu sá val, tar tal má val stb. van-e a prob lé ma.
Nem ta ná csos er re az igény re dif fe ren ci á lat la nul csak „kom mu ni ká ci ós” tré nin get aján la ni 
a meg ren de lő nek. Szél ső sé ges eset ben az is elő for dul hat, hogy a fel me rü lő prob lé má ra nem
a kép zés, ha nem va la mely más szer ve zet fej lesz té si esz köz nyújt majd meg ol dást (pél dá ul te am
coaching, szu per ví zió, mun ka kör ter ve zés stb.).

Az igé nyek tisz tá zá sát te kint het jük a tré ning előt ti di ag nosz ti kai fel mé rés nek is. Mi vel az
elő ké szí tő mun ká la tok ré szét ké pe zi, az igény fel mé rés mér té ke a gya kor lat ban sok szor ki sebb
mér té kű, mint amek ko ra fon tos ság gal bír a ké sőb bi ered mé nyek szem pont já ból. Hi á ba lesz
meg a vál la la ton be lül min den to váb bi fel té tel a transz fer re és a vál to zás ra, ha nincs szük ség 
a tré nin gen meg ta nul tak ra, ak kor nem is vár ha tó el a részt ve vők től azok al kal ma zá sa. 

A tré ning tar tal ma. Az igény fel mé rés te hát nagy mér ték ben fog ja meg ha tá roz ni a tré ning
cél ját és ezen ke resz tül a tar tal mát is. Ezen túl a tré ning prog ram ki fej lesz té se önál ló szak má -
nak te kint he tő, de ha jól si ke rül el ta lál nunk a tar tal mát, ak kor a részt ve vők sa ját ma guk ra néz -
ve re le váns nak fog ják tar ta ni a tré nin gen hal lot ta kat, és tud ni fog ják, ho gyan hasz nál ják fel
eze ket az is me re te ket a mun ká ban. Yelon, Sheppard, Sleight és Ford (2004) sze rint ki fe je zet ten
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au to nóm mun ka kört vég ző részt ve vők nél fon tos, hogy a tré ning anyag hi te les le gyen, va gyis
a kész sé gek lo gi ku sak, a gya kor lat ban al kal maz ha tó ak, a pél dák meg  győ ző ek le gye nek. 
Segít az is, ha a részt ve vők ál tal tisz telt kol lé gák már hasz nál ják a tré nin gen be mu ta tott kész -
sé ge ket. 

A tré ning fel épí té se. Az ez zel a té nye ző vel kap cso la tos leg főbb el vá rás is az, hogy se gít -
se a részt ve vőt a transz fer el éré sé ben. Kön  nyű be lát ni, hogy az órá kig tar tó unal mas elő adás
ke re té ben át adott in for má ció hal maz nem a leg ha té ko nyabb el já rás, ha már a kép zést kö ve tő
hé ten tel je sít mény ja vu lást vá runk a mun ka tár sak tól. Lás suk hát, hogy mik azok a vál to zók,
ame lye ket op ti má lis ér ték re kell ál lí ta nunk a le het sé ges transz fer lét re jöt te ér de ké ben.

Meg kell ta lál nunk az egyen súlyt az el mé let és a gya kor lat ará nyá ban. Az el mé let tel já ró
dek la ra tív tu dás hasz na, hogy vi szony lag ál ta lá nos transz fert biz to sít, va gyis a cél fel adat tól el -
té rő hely zet ben is fel hasz nál ha tó. Má sik elő nye, hogy meg ér te ti a részt ve vő vel a tré ning- és
mun ka fel adat tal kap cso la tos te en dők hasz nát. A gya kor lás pe dig – azon kí vül, hogy ér de kes -
sé gé nél fog va tá gít ja a részt ve vők fi gyel mi korlátait – au to ma ti zál ja az át adott tu dást. A gyakor -
la to kat te kint ve a jó transz fer ha tás el éré sé hez elő nyös, ha a va ló ság gal azo nos ele mek, a mun -
ka fel adat ra re á lis prob lé mák je len nek meg ben nük. 

A tré ning anyag fel épí té se és a tré ning lo gi kai íve kön  nyen kö vet he tő, ha li ne á ris, va gyis
egy más ra épü lő ele me ket tar tal maz. Ez zel szem ben az át adan dó is me re tek és gya kor la tok cso -
por to sí tá sa, tömbösítése, más szó val a mo du lá ris szer ke zet ki ala kí tá sa, vi szont se gít a tré ning
ügy fél igé nyek nek va ló meg fe lel te té sé ben, testreszabásában. Az így ki ala kí tott, töm bö sí tett tu -
dás anyag ból ugyan is kön  nyeb ben ki hagy ha tó ak a részt ve vők szá má ra nem re le váns ele mek. 

A mun ka kör nye zet transz fert be fo lyá so ló sa já tos sá gai
Tá mo ga tás a ve ze tők ré szé ről. A ve ze tők szá mos mó don se gít he tik a transz fer lét re jöt tét: bá -
to rí tás, el is me rés, for rá sok hoz va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sa stb. 

A felsővezetés tá mo ga tá sa kri ti kus a várt vál la la ti ér té kek meg erő sí té se, a tá mo ga tó vál -
la la ti klí ma ki ala kí tá sa szem pont já ból (Rynes és Rosen, 1995; Weaver et al., 1999a). 
A felsővezetés az, amely meg hoz za a dön té se ket az egyé ni tel je sít mé nyek szük sé ges sé gé ről,
a stra té gi ai terv hez va ló il lesz ke dé sé ről. Ezen kí vül az ő ha tás kör ük ben áll a vál la la ton be lül 
a töb bi tá mo ga tó fel ké ré se és irá nyí tá sa a tel je sít mény lét re jöt té nek ér de ké ben. 

A fel ső ve ze tő kön kí vül nagy sze re pük van még a köz vet len fe let te sek nek, akik kap cso -
lat ban van nak a tré ning részt ve vő vel, akik mo ni to roz zák an nak tel je sít mé nyét. Az uta sí tá si
lán co lat ban kö ze lebb he lyez ked nek el a be osz tott hoz, mint a fel ső ve ze tők, ezért akár na gyobb
(for má lis vagy in for má lis) be fo lyás sal is ren del kez het nek an nak vi sel ke dé sét il le tő en (Broad,
1992). Ők ad ják a ma gas tel je sít mény el éré sé hez szük sé ges vissza jel zé sek nagy ré szét is. 

A ve ze tő kön kí vül más érin tett (stakeholder) is be fo lyá sol hat ja a transz fer szint jét. Érin -
tett le het min den ki, aki va la mi lyen mó don részt vesz a tré ning cél ja i nak meg va ló su lá sá ban:
szak ér tői part ne rek (pl. in for má ci ók kal, al kal maz ha tó mód sze rek kel lát nak el), tel je sít mény -
part ne rek (pl. IT, biz ton sá gi szak em be rek), mun ka tár sak, ügy fe lek, men to rok, szpon zo rok
stb. Eb ből a meg kö ze lí tés ből a ve ze tő ket el sőd le ges érin tet tek nek te kint het jük. 

Szer ve ze ti fak to rok. Rummler és Brache (1995) nyo mán az egyé ni tel je sít mény hez szük -
sé ges leg fon to sabb szer ve ze ti fel té te lek a kö vet ke zők: 
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1. Tisz ta tel je sít mény el vá rá sok (a ki me ne tek ről, stan dar dok ról stb.)
2. For rá sok és tá mo ga tás biz to sí tá sa (esz kö zök, in for má ció, a fel ada tok üt kö zé sé nek el há -
rí tá sa, gya kor lá si le he tő ség stb.)
3. Meg fe le lő kö vet kez mé nyek (je len tés sel bí ró el is me ré sek, ju tal mak, ösz tön zők) 

Rummler és Brache (1995) sze rint a mun ka he lyi tel je sít mény 80%-a e há rom té nye ző nek
és a jól idő zí tett, re le váns vis  sza jel zé sek nek kö szön he tő, és a tré ning mód szer rel or vo sol ha tó
tel je sít mén  nyel kap cso la tos prob lé mák csu pán a 15–20%-át te szik ki. 

Kü lö nö sen a ki sebb au to nó mi á val ren del ke ző, na gyobb ve ze tői kont rollt igény lő mun ka -
kö rök ese té ben van ilyen nagy ha tá sa az em lí tett szem pont ok nak. A mun ká juk ban na gyobb
önál ló sá got él ve ző mun ka vál la lók ese té ben in kább a tré ning jel lem zői (pl. hi te les ség) és 
a transz fer re irá nyu ló mo ti vá ció lesz a kri ti kus.

A mun ka kör nye zet ből ér ke ző tá mo ga tás egy ré sze nincs köz vet len kap cso lat ban a tré ning -
gel vagy a kép zé sek kel: fo lya ma tok fej lesz té se, a szer ve zet új ra struk tu rá lá sa, a kom pen zá ció
vál toz ta tá sa, a tel je sít mény me nedzs ment. Ezek a té nye zők még is je len tős ha tás sal van nak 
a transz fer ki ala kí tá sá ban. Ezért a transz fer ha tás fel tér ké pe zé sé hez jól kell is mer ni azt a komp lex
vál la la ti rend szert, amely ben a tel je sít ményt érin tő vál to zá so kat el vár juk (Broad, 1992). 

ÖS  SZE FOG LA LÁS

A tré ning transz fer je len sé gét azért vizs gál tuk, mert a vál la la ti kész ség fej lesz tő tré nin gek ered -
mé nyes sé gé nek vizs gá la tá ban köz pon ti sze re pet tölt be. Az ered mé nyes ség vizs gá lat so rán 
a transz fer pusz ta meg va ló su lá sán túl több szem pon tot is fi gye lem be ve he tünk (pél dá ul, hogy
a tré ning tár gyát ké pe ző kész ség al kal ma zá sa együtt jár-e a szer ve ze ti vagy a pénz ügyi ered -
mén  nyel). Még is a szer ve ze ti vagy HR-probléma meg fo gal ma zá sá tól a tré ning meg tar tá sán
ke resz tül a ha té kony mun ka vég zés és a vál la la ti ered mé nyek je lent ke zé sé ig ve ze tő sze mély -
zet fej lesz té si fo lya mat ja va részt azon mú lik, hogy si ke rül-e tré ning transz fert lét re hoz ni. Ennek
ér de ké ben már a tré ning prog ram ter ve zé sé nél tud nunk kell, hogy mi lyen tí pu sú transz fert sze -
ret nénk elő idéz ni. A szer ve zés nél pe dig tisz tá ban kell len nünk az zal, hogy mi lyen té nye zők
be fo lyá sol hat ják vagy tor zít hat ják a kí vánt transz fert.

KI TE KIN TÉS ÉS TO VÁB BI KU TA TÁ SOK

A mun ka he lyi kép zé sek so rán elő for du ló transz fer je len ség mé lyebb szin ten va ló meg ér té se to -
váb bi vizs gá la to kat és el mé le ti ös  szeg zést igé nyel. Je len is me re te ink sze rint az alább fel so rolt,
meg vá la szo lás ra ér de mes kér dé sek je len tős mér ték ben len dít het nek a transz fer ről ki ala kult
tu dá sunk bő ví té sén:   
– Vizs gá lat a be fo lyá so ló té nye zők egy más hoz kép es ti el sőd le ges sé gé nek kér dé sé ről. Mivel
a pub li ká ci ó ban sze rep lő vál to zók több kü lön ál ló ku ta tás ban nyer tek iga zo lást, je len tős ta -
nul ság gal szol gál hat nak azok a vizs gá la tok, ame lyek egy szer re (mi nél) több vál to zó egy más -
hoz ké pest vett sú lyát tud nák ki mu tat ni.
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– A tré ning so rán el sa já tí tott kész sé gek el kü lö ní té se a transz fer fo lya mat ban va ló idő be li
fenn tart ha tó sá guk sze rint. Ez a né ző pont a transz fer vál to zók és -típusok, va la mint a vizs gált
kész sé gek kap cso la tát fejt het né ki na gyobb pre ci zi tás sal.
– To váb bi ered mé nye le het az egy szer re szá mos be fo lyá so ló té nye zőt vizs gá ló ku ta tás nak,
hogy a meg fe le lő kí sér le ti el ren de zés ben el tud nánk kü lö ní te ni a köz vet len és a köz bül ső
transz fer vál to zó kat.
– Ha bár je len leg is lé tez nek er re vo nat ko zó tö rek vé sek, még is to váb bi meg erő sí tés re van
szük ség olyan ku ta tá sok ál tal, ame lyek az egyes transz fer vál to zó kat kü lön bö ző mun ka kör -
nye zet ben és tréningdizájn mel lett tesz te lik.
– E vizs gá la tok ban ered mé nyes le het to váb bá a transz fer kri té ri um pon to sabb meg ha tá ro -
zása, konceptualizációjának és operacionalizációjának to váb bi fej lesz té se. 

Az itt meg is mert be fo lyá so ló té nye ző ket cél sze rű egy sé ge sí tő jel le gű el mé le ti mo del lek -
ben el he lyez ni an nak ér de ké ben, hogy meg kön  nyít sük a fel hasz ná lá su kat. Ezért a to váb bi
mun ka cél ja le het, hogy ma gyar nyel ven meg szü let hes sen egy tréningtranszfermodelleket
össze ha son lí tó ta nul mány, amely tük rö zi a tárgy kör ön be lül mun kál ko dó szak em be rek je len -
le gi gon dol ko dás mód ját e té má ról. Ép pen ezért je len pub li ká ció be ve ze tés ként is szol gál 
a tré ning transz fer vizs gá la tát és ér té ke lé sét be mu ta tó ke ret rend szer hez.

SUMMARY

TRAINING TRANSFER
Are we able to utilize what we have learnt from the training course?

The aim of this study is to provide an overview of the influencing factors in the utilization of
workplace trainings. Training evaluation is an important field of practice but sometimes it is
hard to execute, because the learning process lasts long even after the participants left the
training room. To understand this process, which extends from the learning situation to the
application of the learned knowledge, we need to examine the whole organization as a
complex system.
Keywords: training effectiveness, learning transfer, transfer motivation
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AZ OSZT RÁK KOC KÁ ZAT VÁL LA LÁ SI KÉR DŐ ÍV 
(FRF.2) MA GYAR ADAP TÁ CI Ó JA

BENCS Zsu zsan na
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság

E-mail: bencs.zsuzsanna@nkh.gov.hu

Institute of Psychology, University of Debrecen

A ta nul mány cél ja az oszt rák Koc ká zat vál la lá si Kér dő ív má so dik ver zi ó já nak, az FRF.2 ha zai
adap tá ci ó já nak be mu ta tá sa. Vizs gá la ti min tá ul a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal -
masság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság elő ze tes alkalmasságvizsgálatán járt 1373 sze mély szol gált
(97,5% fér fi, át lag élet kor 31,5 év). Az SPSS 16.0 szoft ver se gít sé gé vel a ská lák meg bíz ha tó sá -
gát a Cronbach-féle al fa-együtt ha tó meg ha tá ro zá sá val el len őriz tük. A teszt kritériumvaliditását
a Szen zo ros Él mény ke re sés Ská la (SSS-V), a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt (VPT.2), 
il let ve a hi va tá sos gép jár mű ve ze tő-je löl tek alkalmasságvizsgálatában az exploráció so rán fel -
tárt köz le ke dé si ese mé nyek, sza bály sér té sek, bír sá gok és egyéb vi sel ke dé ses jel lem zők ös  sze -
ha son lí tó vizs gá la tán ke resz tül vé gez tük el. 

Az ered mé nyek alap ján az FRF.2 kér dő ív ér vé nye sen és meg bíz ha tó an al kal maz ha tó a koc -
ká zat vál la lás-vo nás mé ré sé re. 

BE VE ZE TÉS

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó sá gán 2003 má ju sá -
ban újí tot tuk meg a vizs gá ló be ren de zé sek gép park ját. Az oszt rák Köz le ke dés biz ton sá gi Ta nács
(Kuratorium für Verkehrssicherheit) ál tal ki ala kí tott ART2020 ne vű vizs gá ló be ren de zés sel
2004 feb ru ár já tól vizs gál juk a köz úti gép jár mű ve ze tő ket. A ké pes ség vizs gá lat okon (fi gye -
lem, monotóniatűrés, szenzomotoros ko or di ná ció, re ak ció kész ség stb.) túl a be ren de zés há -
rom köz le ke dés pszi cho ló gi ai sze mé lyi ség tesz tet is tar tal maz. 

A há rom sze mé lyi ség teszt kö zül az egyik, a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt
(VPT.2) adap tá ci ó ja a fo lyó irat ko ráb bi szá má ban már be mu ta tás ra ke rült (Bencs, 2009), most
a Koc ká zat vál la lá si Kér dő ív (FRF.2) pszichometriai vizs gá la tát sze ret nénk pre zen tál ni.
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A teszt ko ráb bi vál to za tát (FRF) az oszt rák Köz le ke dés biz ton sá gi Ta nács (Kuratorium
für Verkehrssicherheit, to váb bi ak ban: KfV) mun ka tár sa, Lieselotte Schmidt dol goz ta ki
1986-ban (Schmidt, 1986). Bár az alkalmasságvizsgálatokban be vált a hasz ná la ta, a KfV
mun ka tár sai kö ré ben egy re több kri ti ka fo gal ma zó dott meg a teszt tel kap cso lat ban, pl. egyes
té te lek túl ré gi es nyel ve ze tű ek, más itemek a ket tős ta ga dás mi att fél re ért he tő ek, har mad részt
pe dig van nak sta tisz ti kai szem pont ból sem tel je sen meg bíz ha tó té te lek. Az a tö rek vés is mo -
ti vál ta a kér dő ív át dol go zá sát, hogy több ta nul mány is ki mu tat ta, a dichotóm (igen/nem)
vála szos teszt tí pus hoz ké pest a Likert-típusú, több vá lasz tá sos teszt re az ügy fe lek őszin téb -
ben vá la szol nak.

A kri ti kák ra re a gál va Hutter és mun ka tár sai 2006-ra ké szül tek el az FRF új vál to za tá val,
amely ben a ré gi es nyel ve ze tű itemeket „mo der ni zál ták”, a ket tős ta ga dást tar tal ma zó té te le -
ket egy sze rűb ben fo gal maz ták meg, a sta tisz ti kai szem pont ból rossz, ki ló gó té te le ket el tá vo -
lí tot ták, így a 49 té tel ből 32 ma radt. Ugyan ak kor a két vá lasz tá sos vá lasz le he tő sé get négy vá -
lasz tá sos Likert-típusúra vál toz tat ták: tel je sen egyet ér tek, in kább egyet ér tek, in kább nem ér tek
egyet, egy ál ta lán nem ér tek egyet (Hutter, 2006). 

2009-ben a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság pszi -
cho ló gu sai úgy dön töt tek, hogy adap tál ják a kér dő ív újabb ver zi ó ját, az FRF.2-t. Szak ér tői
bi zott ság for dí tot ta le és vizs gál ta meg a té te le ket, ez után a pró ba vizs gá la tok so rán vé gez tük
el a meg bíz ha tó ság- és validitásvizsgálatokat. 

AZ OSZT RÁK KOC KÁ ZAT VÁL LA LÁ SI KÉR DŐ ÍV (FRF.2) BE MU TA TÁ SA

Az FRF.2 (Fragebogen zur Risikobereitschaft vers ion 2) kér dő ív egy ob jek tív, több di men ziós
teszt el já rás, amely a köz le ke dé si ma ga tar tás ban re le váns koc ká zat vál la lá si be ál lí tó dást mé ri.
Az el já rás el mé le ti alap ját a köz le ke dé si vi sel ke dés azon ma ga tar tá si mo dell je ad ja, amely ben
a koc ká zat és an nak szub jek tív meg íté lé se játs  sza a köz pon ti sze re pet. 

Mi vel az FRF.2 sa ját kont roll ská lá val nem ren del ke zik, ezért a köz le ke dés pszi cho ló gi ai
alkalmasságvizsgálatban pár hu za mo san hasz nált má sik teszt el já rás, a Közlekedésspecifikus
Sze mé lyi ség teszt (VPT.2) Ön ér té ke lé si nyílt ság (OS) ská lá ját kell fi gye lem be ven ni. Túl ma -
gas (>90%) vagy túl ala csony (<10%) OS-értékeknél a fi zi kai és az anya gi fak to ro kat csak
kor lá to zott mér ték ben le het ér tel mez ni, a tár sa dal mi fak tort vi szont a vá lasz adás őszin te sé ge
nem be fo lyá sol ja (Hutter, 2006).

1. fak tor: Fi zi kai koc ká zat vál la lás 
Ez a fak tor a sze mély azon haj la mát mé ri, hogy men  nyi re tart ja von zó nak a sa ját tes ti ép sé -
gét koc ká ra ten ni bi zony ta lan ki me ne te lű hely ze tek ben. Leg in kább a Zuckerman ál tal le írt
szen zo ros él mény ke re sés vo nás hoz áll kö zel. 

Az ala csony fak tor ér té ket el ért sze mé lyek in kább óva to sak, meg fon tol tak, vi gyáz nak a tes -
ti ép sé gük re, vis  sza fo got tak és al kal maz ko dók. A ma gas fak tor ér té kek meg gon do lat lan, ka land -
vá gyó, do mi náns, ma kacs sze mély re utal nak, akik ked ve lik a fi zi kai koc ká za tot és lel ke sed -
nek az új dol go kért.
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En nek ér tel mé ben a köz úti vi sel ke dés re ve szé lyez te tő ten den ci át el ső sor ban a ma gas pont -
ér té kek jel zik. Ma gas pont ér té kek je len té se: von zó dás a koc ká za tos ve ze té si ma nő ve rek hez,
haj lam ön ma ga túl ér té ke lé sé re, il let ve a koc ká za tos ve ze té si vi sel ke dés ve szé lyé nek és az ab -
ból fa ka dó sé rü lés ve szély nek az alá becs lé sé re (Hutter, 2006).

2. fak tor: Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás 
Ez a fak tor a sze mély tár sas meg nyil vá nu lá sa i nak és a ve lük já ró, eset le ges ne ga tív kö vet kez -
mé nye i nek vál la lá sá ra irá nyu ló haj la mot mé ri. Az ala csony fak tor ér té kek al kal maz ko dó, pas  szív,
konform, vis  sza fo gott, konf lik tus ke rü lő, ha gyo mány tisz te lő sze mély re utal nak. Ma gas fak tor -
ér té ket el ért sze mé lyek: önál ló ság, ön tu da tos ság, füg get len ség jel lem zi őket. Fel vál lal ják a konf -
lik tu so kat, nyíl tan ki fej tik vé le mé nyü ket, fel sza ba dul tak, nyi tot tak az új don sá gok ra.

A köz úti köz le ke dés re ve szé lyez te tő ten den ci át in kább a ma gas ér té kek jel zik, de prob le -
ma ti kus nak te kint he tők az ext rém ala csony ér té kek is.

A na gyon ala csony pont ér té kek je len té se: tár sas bi zony ta lan ság és szo ron gás, önál lót lan -
ság, haj lam a té to va, bi zony ta lan ve ze tés re, ami gyen ge kom mu ni ká ci ós kész ség gel pá ro sul.

A ma gas ér té kek je len té se: von zó dás a koc ká za tos ve ze té si ma nő ve rek iránt, tár sas in ter -
ak ci ó ban ma kacs ság ra va ló haj lam, emi att ma gas konf lik tus kész ség, gyen ge be fo lyá sol ha tó ság
(Hutter, 2006).

3. fak tor: Anya gi koc ká zat vál la lás 
A ská la azt a haj la mot vizs gál ja, hogy a sze mély men  nyi re megy be le a bi zony ta lan pénz ügyi
hely ze tek be. Akik nek a fak tor ér té kei ala cso nyak, óva to sak az anya gi ak te rü le tén, meg fon -
tolt ság és ta ka ré kos ság jel lem zi őket. A ma gas fak tor ér té ket el ért sze mé lyek ez zel szem ben
me ré szek és kön  nyel mű ek a pénz ügyek ben, haj la mo sak a spe ku lá ci ók ra, fo ga dá sok ra.

Mi vel ezen ská la ma gas ér té kei ál ta lá nos ság ban elő re jel zik az erős ri zi kó haj la mot, se gít -
sé gé vel ki mu tat ha tók a köz úti ve ze té si ma ga tar tás ra ve szé lyes té nye zők.

A ma gas ér té kek je len té se: von zó dás a koc ká za tos ve ze té si ma nő ve rek iránt, még a ne -
ga tív anya gi kö vet kez mé nyek (pl. sza bály sér té si bír sá gok) sem ret ten tik el (Hutter, 2006).

A VIZS GÁ LAT HI PO TÉ ZI SEI

1. Po zi tív kor re lá ció van az FRF.2 Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la és az SSS-V Iz ga lom- és
ka land ke re sés ská lá ja (TAS) kö zött. A fi zi kai, tes ti ép sé gü ket koc káz ta tók ke re sik az iz gal mat
és a ka lan do kat.
2. Po zi tív kor re lá ció van az FRF.2 Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la és a SSS-V Él mény ke re -
sés (ES) ská lá ja kö zött. A szo ci á lis té ren koc ká zat vál la lók ke re sik az új sze rű tár sas él mé nye ket.
3. Po zi tív kor re lá ció van az FRF.2 Anya gi koc ká zat vál la lás ská la és az SSS-V összpontszáma
kö zött. Az Anya gi koc ká zat vál la lás ská la ál ta lá nos ság ban elő re jel zi az erős ri zi kó haj la mot.
4. Bal ese te zők és nem bal ese te zők cso port ja it ös  sze ha son lít va szig ni fi káns kü lönb ség van
a Fi zi kai, Tár sa dal mi és Anya gi koc ká zat vál la lás ská lán. A koc ká zat vál la lóbb sze mé lyek töb -
bet bal ese tez nek. 
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5. A köz le ke dé si sza bály sér tés ért bün te tett és nem bün te tett sze mé lyek cso port jai szig ni fi -
kán san kü lön böz nek a Fi zi kai, Tár sa dal mi és Anya gi koc ká zat vál la lás ská lán. A koc ká zat vál -
la lóbb sze mé lyek több sza bály sér tést kö vet nek el. 

Vizs gá la ti mód sze rek
Az SPSS 16.0 szoft ver se gít sé gé vel a ská lák meg bíz ha tó sá gát a Cronbach-féle al fa-együtt ha -
tó meg ha tá ro zá sá val el len őriz tük. A teszt kritériumvaliditását a Szen zo ros Él mény ke re sés
Ská la (SSS-V), a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt (VPT.2), il let ve a hi va tá sos gép jár -
mű ve ze tő-je löl tek alkalmasságvizsgálatában az exploráció so rán nyert köz le ke dé si ese mé -
nyek, sza bály sér té sek, al ko hol fo gyasz tá si szo ká sok és egyéb vi sel ke dé ses jel lem zők ös  sze ha -
son lí tó vizs gá la tán ke resz tül vé gez tük el.

Vizs gá la ti min ta
A teszt adap tá ció fo lya ma tá ban két fé le adat bá zis sal dol goz tunk a 2009. ok tó ber és 2010. szep -
tem ber kö zöt ti idő szak ban. Mind két adat bá zis ról el mond ha tó, hogy az ada tok a Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság elő ze tes pá lya al kal mas ság-vizs gá la tá ra je lent ke zet tek től szár ma zik, akik az
em lí tett idő szak ban egy szá mí tó gép-ve zé relt köz le ke dés pszi cho ló gi ai alkalmasságvizsgáló
be ren de zé sen (ART2020) töl töt ték ki az FRF.2 kér dő ívet. 

A min ták nagy sá ga el té rő, így az egyes vizs gá la ti min ták rész le te sebb be mu ta tá sá ra az
ered mé nyek is mer te té se kor té rünk ki.

Ered mé nyek
Az FRF.2 teszt reliabilitásvizsgálata
Vizs gá la ti min ta: A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság elő ze tes pá lya al kal mas ság-vizs gá la tá ra je -
lent ke zett 1373 fő 2009. ok tó ber és 2010. feb ru ár kö zött egy szá mí tó gép-ve zé relt köz le ke dés -
pszi cho ló gi ai alkalmasságvizsgáló be ren de zé sen (ART2020) töl töt te ki a kér dő ívet. 

Az 1373 vizs gá la ti sze mély ből mind ös  sze 35 volt a nő; a leg fi a ta labb vizs gá la ti sze mély
18 éves, a leg idő sebb 61 éves, az át lag élet kor pe dig 31,5 év volt. 

1. táb lá zat. Le író sta tisz ti kák
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A há rom ská la egy más kö zöt ti kor re lá ci ó ját a 2. táb lá zat mu tat ja be. 

2. táb lá zat. A ská lák köz ti kor re lá ció (N = 1373)

**  p < 0,01

Meg fi gyel het jük, hogy a ská lák közt van ugyan kor re lá ció, de az ala csony ér té kek azt
mu tat ják, hogy a há rom ská la más kép pen mé ri a ri zi kó kész ség kü lön bö ző as pek tu sa it.

A ská lák meg bíz ha tó sá gát a Cronbach-féle al fa-együtt ha tó meg ha tá ro zá sá val el len -
őriz tük. En nek ered mé nyét és a ko ráb bi teszt vál to zat (FRF) reliabilitási ér té ke it ös  sze -
fog la ló an a 3. táb lá zat mu tat ja.

3. táb lá zat. Az FRF és az FRF.2 teszt meg bíz ha tó sá gi sta tisz ti ká ja (*Hungarian ART2020 NORMS &
Information Files [2006])

A táb lá zat ból lát juk, hogy a teszt meg bíz ha tó sá gi sta tisz ti ká ja lé nye gé ben nem vál to zott
so kat a teszt elő ző vál to za tá hoz ké pest. Szá mí ta ni le he tett ar ra, hogy a té te lek szá má nak csök -
ke né se ma gá val hoz za a Cronbach-alfa ér té kek eny he csök ke né sét vagy vál to zat lan sá gát. 
A leg szem be tű nőbb vál to zás az el ső fak to ron, a Fi zi kai Koc ká zat vál la lás ská lán ér he tő tet ten:
az ed di gi 20 té te les ská la gya kor la ti lag meg fe le ző dött, 10 té tel re mó do sult, ez zel együtt 
a Cronbach-alfa együtt ha tó is, kis mér ték ben ugyan, de csök kent (0,67–0,65). A má sik két ská lán
(Tár sa dal mi, il let ve Anya gi koc ká zat vál la lás) vi szont – az itemszám csök ke né se el le né re –,
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kis mér ték ben ugyan, de nö ve ke dett a meg bíz ha tó sá gi együtt ha tó. A „Cronbach’s Alpha if item
deleted” osz lop ból vi szont ki de rül, hogy bár mely item tör lé se a reliabilitási mu ta tó csök ke -
né sét ered mé nyez né, ezért ke rü len dő a to váb bi tételszámcsökkentés. A 0,7 kö rü li ér té kek
azon ban ek ko ra té tel szám ese tén el fo gad ha tók. 

Az FRF.2 teszt validitásvizsgálata
Vizs gá la ti min ta: A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság elő ze tes pá lya al kal mas ság-vizs gá la tá ra je -
lent ke zet tek kö zül 207 fő 2010. má jus 17. és szep tem ber 27. kö zött egy szá mí tó gép-ve zé relt
köz le ke dés pszi cho ló gi ai alkalmasságvizsgáló be ren de zé sen (ART2020) töl töt te ki az FRF.2,
a VPT.2 kér dő ívet és emel lett pa pír-ce ru za teszt ként a Szen zo ros Él mény ke re sés Kér dő ívet
(SSS-V), va la mint fel hasz nál tuk a fel tá ró be szél ge tés (exploráció) alap ján a kli ens ál tal el mon -
dott köz le ke dé si ese mé nye ket és egyéb vi sel ke dé ses jel lem ző ket.

A 207 vizs gá la ti sze mély kö zül 203 fér fi volt, a leg fi a ta labb 18, a leg idő sebb 59 éves, 
az át lag élet kor 30,6 év volt.

A Kolmogorov–Szmirnov (K-S) pró ba ered mé nye két ská lá nál szig ni fi káns (p = 0.000),
így a Fi zi kai és Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lák nál a nor mál el osz lás ra vo nat ko zó hi po té -
zi sün ket el vet het jük. 

Az FRF.2 teszt és a Szen zo ros Él mény ke re sés Ská la kö zöt ti kap cso lat vizs gá la ta
Zuckerman de fi ní ci ó ja sze rint „a szen zo ros él mény ke re sés egy olyan em be ri vo nás, ame lyet 
a vál to za tos, új, komp lex in ge rek és ta pasz ta la tok irán ti szük ség let jel le mez; aki ez zel a vo nás -
sal ren del ke zik, haj lan dó fi zi kai és szo ci á lis koc ká za tot vál lal ni az ilyen él mé nyek ked vé ért”
(Zuckerman, 1983, 37). Zuckerman és mun ka tár sai az 1964-ben elő ször pub li kált Szen zo ros
Él mény ke re sé si Ská lát több ször át dol goz ták, ma az ötö dik ver zió van hasz ná lat ban (SSS-V),
amely 40 kér dés párt tar tal maz, és a négy fak tort 10-10 kérdéspárral rep re zen tál ja.

A négy fak tor: az Iz ga lom- és ka land ke re sés (Thrill and Adventure Seeking, TAS), 
az Élmény ke re sés (Experience Seeking, ES), a Gá to lat lan ság (Disinhibition, Dis) és az Una -
lom tű rés (Boredom Susceptibility, BS) (Zuckerman, 1983). Az SSS-V kér dő ív ma gyar ra for -
dí tá sa és az él mény ke re sés vo nás korrelátumainak ha zai be mu ta tá sa Kul csár Zsu zsan na (1983)
ne vé hez fű ző dik. 

A szen zo ros él mény ke re sés és a koc ká za tos ve ze tés kö zöt ti ös  sze füg gé se ket szá mos ta -
nul mány iga zol ja. Jonah ös  sze fog la ló iro dal mi mun ká já ban 38 ilyen ku ta tást vizs gált meg, 
s azt ta lál ta, hogy 34 eset ben po zi tív kor re lá ció volt a Szen zo ros Él mény ke re sé si Ská la és 
a koc ká za tos ve ze tés közt, 0,3–0,4 kö zöt ti ér té kek kel (Jonah, 1997).

A normalitásvizsgálat után a Pearson-féle kor re lá ci ós vizs gá la tot vé gez tük el. 
A 4. táb lá zat ban csak a szig ni fi káns ös  sze füg gé se ket je löl tük meg, vas ta gon ki emel ve 
a 0,3-nál na gyobb ér té ke ket.

A Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la mér sé kel ten erős po zi tív szig ni fi káns kap cso la tot 
(r = 0,30–0,57) mu tat az SSS-összpontszámmal, il let ve az SSS négy alskálája kö zül há rom -
mal. A leg erő sebb kor re lá ci ót ter mé sze te sen az Iz ga lom- és ka land ke re sés (TAS) ská lá val ta -
lál juk. Ez az ös  sze füg gés nem meg le pő, hi szen mind két ská la na gyon ha son ló té te lek ből épül
fel, azt hi va tott mér ni, a vizs gált sze mély men  nyi re ked ve li az ext rém spor to kat, men  nyi re
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sze re ti koc ká ra ten ni sa ját tes ti ép sé gét. Pl. SSS 16A té tel: „szí ve sen meg ta nul nék ví zi síz ni”,
FRF.2 2. té tel: „ha len ne le he tő sé gem, ki pró bál nám a vad ví zi eve zést”.

4. táb lá zat. Az FRF.2 és a SSS-V kor re lá ci ói

**  p < 0,01 * p < 0,05

Az Él mény ke re sés (ES) és a Gá to lat lan ság (DIS) alskálákkal mu ta tott mér sé kel ten erős
po zi tív kap cso lat az zal ma gya ráz ha tó, hogy a leg több eset ben a fi zi kai koc ká zat vál la lás va -
la mi lyen tár sas te vé keny sé get is je lent egy ben, il let ve több eset ben a tár sa dal mi sza bá lyok
át há gá sá val is jár. Az Una lom tű rés (BS) ská lá val gyen ge, de szig ni fi káns (r = 0,17) kap cso -
lat az zal ér tel mez he tő, hogy az una lom el ke rü lé sé re az ar ra fo gé kony sze mé lyek a sza bad idős
te vé keny ség ben ke re sik a fi zi kai koc ká za tot arousalszintjük nö ve lé sé re.

A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la az SSS-összpontszámán (r = 0,38) kí vül az Él mény -
ke re sés (ES) ská lá val mu tat erős ös  sze füg gést (r = 0,46). A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lók fel -
vál lal ják a konf lik tu so kat, nyíl tan ki fej tik vé le mé nyü ket, ugyan ak kor nyi tot tak az új tár sas él -
mé nyek re. Sze ré nyebb, de szig ni fi káns kap cso lat mu tat ha tó ki a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás
és az Iz ga lom- és ka land ke re sés (TAS), il let ve Gá to lat lan ság (DIS) ská lá val is (r = 0,24–0,25).
A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lán ma gas pont ér té ket el ért sze mé lyek nem ra gasz kod nak
a tár sa dal mi nor mák hoz, ami gát lás ta lan szo ci á lis ma ga tar tás ban, sza ba dos ság ban, fék te len
ivá szat ban, il let ve a tes ti ép ség koc káz ta tá sá ban is meg mu tat koz hat. 

Az Anya gi koc ká zat vál la lás ská la az SSS-összpontszámmal és az alskálákkal – ki vé ve az
Él mény ke re sést – mér sé kelt, de szig ni fi káns po zi tív kor re lá ci ót mu tat (r = 0,18–0,26). 
Az Anya gi koc ká zat vál la ló sze re ti a két esé lyes be fek te té sek iz gal mát, ne he zen vi se li a „min dig
be osz tom a pén ze met” egy han gú sá gát, unal mát, szí ve sen ha zar dí roz és ját szik pénz ala pú sze -
ren cse já té kot.

Az FRF.2 teszt és a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt (VPT.2) kö zöt ti kap cso lat
vizs gá la ta
A VPT.2 (Verkehrsbezogener Persönlichkeitstest vers ion 2) egy olyan kér dő íves el já rás, amely 
a biz ton sá gos köz le ke dé si ma ga tar tás hoz szük sé ges sze mé lyi ség je gye ket vizs gál ja (Hutter, 1997).
Az ún. „öt fak to ros” sze mé lyi ség mo dell re épül (Big Five: Nor man [1963], Goldberg [1981], Fiske
[1949], Tupes és mun ka tár sa [1961], Cos ta és Mccrae [1991], in: Ró zsa et al. [2006]), spe ciá -
li san a köz le ke dé si ma ga tar tás di ag nosz ti zá lá sá ra. Öt alskálát és egy ún. ha zug ság ská lát 
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(Ön ér té ke lé si nyílt ság [OS]) tar tal maz: Exp res  szi vi tás-ma ga biz tos ság (ES), Be il lesz ke dé si
kész ség (AP), Ér zel mi el ér he tő ség (AS), Ön ura lom (SK), Ön is me ret (SR). A kér dő ív meg -
bíz ha tó ság- és validitásvizsgálatát 2008-ban vé gez tük el (Bencs, 2009).

A Pearson-féle kor re lá ci ós vizs gá lat ered mé nyei az 5. táb lá zat ban ta lál ha tók.

5. táb lá zat. FRF.2 és VPT.2 kor re lá ci ói

**  p < 0,01 * p < 0,05

A Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la a VPT.2 Ér zel mi el ér he tő ség ská lá já val (AS) mu tat ne -
ga tív szig ni fi káns kor re lá ci ót (r = –0,20). Nem meg le pő, hogy mi nél szo ron góbb, ér zel mi leg
la bi li sabb, fe szül tebb a sze mély, an nál ki sebb fi zi kai koc ká za tot vál lal, fél ti tes ti ép sé gét, ezért
nem pró bál ki pl. ext rém spor to kat. Gyen ge, de szig ni fi káns po zi tív kap cso la tot ta lál tunk az
Expresszivitás-Magabiztosság ská lá val (r = 0,14). Itt az az is mert gon do lat ér he tő tet ten, hogy
az ext ro ver tált em be rek szí ve sen pró bál nak ki koc ká za tos spor to kat. 

A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la az Expresszivitás-Magabiztosság, il let ve az Ön is -
me ret ská lá val po zi tív, a Be il lesz ke dé si kész ség ská lá val ne ga tív mó don kor re lál (r = 0,25;
0,18; –0,23). A ská lán ma gas ér té ket el ért sze mé lyek ma ga biz to sab bak, ön tu da to sab bak, kiáll -
nak a vé le mé nyü kért, vi szont ke vés bé be il lesz ke dők, nem ra gasz kod nak a meg szo kott dol gok -
hoz, az „el várt” vi sel ke dés hez, gon dol ko dá suk dif fe ren ci ál tabb. 

Az Anya gi koc ká zat vál la lás ská la gyen ge, de szig ni fi káns ne ga tív kap cso la tot mu tat 
a Be il lesz ke dé si kész ség gel (r = –0,17) és az Ön ura lom mal (r = –0,19), il let ve po zi tív kor re lá -
ci ót mu tat az Expresszivitás-Magabiztosság ská lá val (r = 0,15), va la mint Ér zel mi el ér he tő ség -
gel (r = 0,14). Aki anya gi koc ká za tot vál lal, gyak ran jár sa ját uta kon, ke vés bé ér dek li a tár sa dal -
mi kon ven ció, bi zony ta lan anya gi ter mé sze tű hely ze tek be is szí ve sen be le megy, az va ló szí nű leg
az élet más te rü le te in is gyen gébb ön kont rol lal ren del ke zik. 

Az FRF.2 teszt kap cso la ta a kri té ri um vál to zók kal
A 207 fős vizs gált min tá ban 133 sze mély nek nem volt sem mi lyen koc ca ná sa, üt kö zé se vagy
sze mé lyi sé rü lés sel já ró bal ese te. 74 sze mély nek volt egy vagy több ilyen köz le ke dé si ese mé -
nye, ös  sze sen 45 koc ca nás (29 sa ját hi bás), 28 anya gi kár ral já ró üt kö zés (12 sa ját hi bás) és 
9 sze mé lyi sé rü lés sel já ró bal eset (7 sa ját hi bás) volt. 

Bír sá got ka pott a 207 fő ből 121 fő. Eb ből gyors haj tás ért 59 fő, biz ton sá gi öv be csa to lá -
sá nak el mu lasz tá sá ért 29 fő, egyéb sza bály sér tés ért 33 fő.
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Az utób bi 5 év ben a 207 fős min tá ból 35 sze mély nek volt a jo go sít vá nya be von va. Ebből
it tas ve ze tés mi att 20 fő, se bes ség ha tár je len tős túl lé pé se mi att 7 fő, bal eset oko zá sa mi att 6
fő, en ge dély nél kü li ve ze tés mi att 2 fő.

A vizs gá lat ba csak azo kat a sze mé lye ket von tuk be, akik a VPT.2 Ön ér té ke lé si nyílt ság
ská lá ján 11% és 90% kö zöt ti ér té ke ket ér tek el, te kin tet tel ar ra, hogy a 10% alat ti és 90% fe -
let ti ered mé nyek ar ra utal nak, hogy a tesz tet szán dé ko san tor zí ta ni igye kez nek a vizs gá la ti
sze mé lyek és az explorációban is el hall gat nak ese mé nye ket (Hutter, 1997). Így a 207 fős
minta 147 fő re csök kent.

Mann–Whitney-, il let ve Kruskal–Wallis-próbával ha son lí tot tuk ös  sze a kü lön bö ző cso por -
to kat, az ered mé nyek: 

Bal ese te zők (leg alább 1 koc ca nás, anya gi kár ral já ró üt kö zés vagy sze mé lyi sé rü lés sel já -
ró bal eset 100 ezer km-en ként az el múlt 5 év ben) és nem bal ese te zők cso port ját össze ha son -
lít va meg ál la pít ha tó, hogy a két cso port a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la (p = 0,1) és az
Anya gi koc ká zat vál la lás men tén ten den ci a sze rű en (p = 0,06) kü lön böz nek. Amen  nyi ben 
a sa ját hi bás bal ese tet oko zók cso port ját ha son lít juk ös  sze azok kal, akik so sem okoz tak bal ese tet,
már csak a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lán ta lál tunk ten den ci a sze rű kü lönb sé get (p = 0,1).
A bal ese tek egy ré sze a KRESZ sza bá lya i nak be nem tar tá sá ból kö vet ke zik be, pl. gyors haj -
tás, ka nya ro dás sza bá lya i nak meg sér té se, el sőbb ség meg nem adá sa stb. Azok, akik nem iga -
zod nak a tár sa dal mi sza bá lyok hoz, gyak rab ban ke ve red nek bal eset be és gyak rab ban is okoz -
zák azo kat. 

Azon cso por tok közt, akik nek az utób bi 5 év ben volt, il let ve nem volt jogosítvány bevo ná -
suk, az Anya gi koc ká zat vál la lás ská lán kü lön böz nek ten den ci a sze rű en (p = 0,1). Ha meg vizs -
gál juk a jogosítványbevonás okát, azt ta lál juk, hogy az it tas ve ze tés mi att jo go sít vány el vé te -
lé vel bün te tet tek és nem bün te tet tek kö zött az Anya gi koc ká zat vál la lás men tén a kü lönb ség
már szig ni fi káns (p = 0,05). A kér dő ív be mu ta tá sa kor már ki tér tünk ar ra, hogy az Anya gi koc -
ká zat vál la lás ská la ál ta lá nos ság ban elő re jel zi a ri zi kó kész ség mér té két. Fel té te lez he tő, hogy
azok, akik it ta san ve zet nek, nem gon dol nak be le, mek ko ra koc ká za tot vál lal nak, mi lyen anya -
gi vesz te ség gel jár, ha el kap ják őket (nem csak a pénz bír ság, ha nem az utánképzés költ sé ge,
a mun ká ból ki esett na pok szá ma stb.). 

Itt kell meg je gyez zük, hogy ma Ma gyar or szá gon akár 300 ki lo mé tert is ve zet het egy it -
tas so főr úgy, hogy köz le ke dé si jár őr meg ál lí ta ná. Becs lé sek sze rint 10% kö rül van a rend sze -
re sen it ta san ve ze tők ará nya (Bilkei, 2010). A le bu kás ve szé lye cse kély, az anya gi kö vet kez -
mény vi szont te te mes. 

Köz le ke dé si sza bály sér té si bír sá got ka pók és nem ka pot tak kö zött a Fi zi kai koc ká zat vál -
la lás ská lán ta lál tunk szig ni fi káns kü lönb sé get (p = 0,05). A köz le ke dé si sza bály sér tők egy ré -
sze fi zi kai koc ká za tot is vál lal, pl. túl lé pi a meg en ge dett se bes ség ha tárt, sza bály ta la nul előz,
nem áll meg a stop táb lá nál stb. 

Biz ton sá gi öv be csa to lá sá nak el mu lasz tá sá ért bün te tést ka pók és nem ka pók: az Anya gi
koc ká zat vál la lás ská lán szig ni fi kán san (p = 0,01), a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lán ten -
den ci a sze rű en (p = 0,06) kü lön böz tek egy más tól. Azok, akik haj la mo sak a tár sa dal mi sza bá -
lyok át há gá sá ra, il let ve aki ket nem ér de kel nek en nek anya gi kö vet kez mé nyei, a biz ton sá gi
öv be csa to lá sát gyak rab ban mu laszt ják el. 
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Ve ze tés köz be ni (kihangosító nél kü li) mo bil te le fon-hasz ná la tért bün te tet tek és nem bün -
te tet tek kö zött a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská lán ta lál tunk ten den ci a sze rű kü lönb sé get (p = 0,1).
Je len tős fi zi kai koc ká za tot vál lal az, aki egyik kéz zel kor má nyoz, má sik ke zé vel pe dig 
a mobil te le font tart ja. 

Ext rém spor tot űzők és nem űzők cso port jai kö zött a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská lán ta -
lá lunk szig ni fi káns kü lönb sé get (p = 0,02). 

Ká bí tó szert leg alább egy szer ki pró bá lók és so se hasz ná lók kö zött az Anya gi koc ká zat vál -
la lás ská lán fi gyel het tünk meg szig ni fi káns kü lönb sé get (p = 0,05). Itt egy részt azt az ös  sze -
füg gést ér het jük tet ten, hogy a drog pénz be ke rül, más részt szin tén nagy anya gi koc ká za tot
vál lal az, aki akár csak egy szer is ki pró bál ja, hi szen je len tős pénz bír ság, il let ve le töl ten dő
sza bad ság vesz tés is kap ha tó ér te.

A hi va tá sos gép jár mű ve ze tő-je löl tek elő ze tes alkalmasságvizsgálatán (PÁV) al kal mas,
idő kor lát tal al kal mas és nem al kal mas mi nő sí tést szer zett vizs gá la ti sze mé lyek cso port ja it
ös  sze ha son lít va a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la men tén szig ni fi káns (p = 0,05), a Tár sa dal -
mi koc ká zat vál la lás ská la men tén ten den ci a sze rű kü lönb sé get (p = 0,1) kap tunk. 

A 6. táb lá zat ban ös  sze fog la ló an lát hat juk az FRF.2 ská lái és a leg fon to sabb kri té ri um vál -
to zók kö zöt ti szig ni fi káns (p < 0,05, il let ve p < 0,01) és a ten den ci a sze rű (p < 0,1) együtt já -
rá sok mér té két.

6. táb lá zat. Az FRF.2 ská lák és a kri té ri um vál to zók kö zöt ti szig ni fi káns és ten den ci a sze rű együtt já rá sok

*p < 0,1;  **p < 0,05;  ***p < 0,01

ÖS  SZEG ZÉS

A ta nul mány cél ja az oszt rák Koc ká zat vál la lá si Kér dő ív má so dik ver zi ó já nak, az FRF.2 ha -
zai adap tá ci ó já nak be mu ta tá sa volt. Vizs gá la ti min tá ul a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya -
al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság elő ze tes alkalmasságvizsgálatán járt 1373 sze mély szol -
gált (97% fér fi, át lag élet kor 31 év). 
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A teszt reliabilitásvizsgálata so rán a Cronbach-alfa ér té kek 0,65 és 0,70 kö zött szó ród tak,
ami ek ko ra té tel szám mel lett el fo gad ha tó ér té ke ket je lent. 

Az FRF.2 teszt és a Szen zo ros Él mény ke re sés Ská la (SSS-V) mu ta tói köz ti kap cso lat
vizs gá la ta kor a há rom hi po té zi sünk kö zül mind egyi ket si ke rült bi zo nyí ta nunk. A Fi zi kai koc -
ká zat vál la lás ská la erős po zi tív szig ni fi káns kap cso la tot mu tat a Szen zo ros Él mény ke re sés
Ská la Iz ga lom- és Ka land ke re sés (TAS) alskálájával (p = 0,57). Má so dik hi po té zi sünk nek
meg fe le lő en po zi tív kor re lá ci ót ta lál tunk a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la és az SSS-V
Él mény ke re sés alskálája kö zött (p = 0,46). Ugyan így po zi tív kor re lá ci ót ta lál tunk az Anya gi
koc ká zat vál la lás és az SSS-V összpontszáma kö zött (p = 0,26). 

A teszt kri té ri um vál to zók kal va ló kap cso la tá nak vizs gá la ta kor si ke rült szig ni fi káns össze -
füg gé se ket ki de rí te ni. Az ide vá gó két hi po té zi sünk kö zül azon ban csak rész ben si ke rült iga -
zol ni a há rom koc ká zat vál la lá si ská la köz le ke dé si bal ese tek kel va ló kap cso la tát. En nek egyik
oka va ló szí nű leg az, hogy a köz le ke dé si bal ese tek egy je len tős ré sze nem a koc ká zat vál la lás
mi att kö vet ke zik be, ha nem a fi gyel met len ség, el al vás, sza bá lyok nem kel lő is me re te, mű -
sza ki ok stb. mi att. A má sik ok pe dig az le het, hogy az explorációban be val lott köz le ke dé si
ese mé nyek szub jek tív él mény be szá mo lók ból és nem ob jek tív ada tok ból (pl. rend őr sé gi nyil -
ván tar tás ból) szár maz nak. Az ön be val lást tor zít ja az alkalmasságvizsgálaton min den áron va -
ló meg fe lel ni aka rás, a köz le ke dé si elő é let „szé pí té se”, a jó be nyo más-kel tés, de a fe lej tés is.
En nek el le né re a ne gye dik hi po té zi sün ket rész ben iga zol va, ten den ci a sze rű ös  sze füg gé se ket
ta lál tunk a köz le ke dé si bal ese te zők és bal eset men te sek cso port jai kö zött. Köz le ke dé si sza -
bály sér tés ért bün te tett és nem bün te tett cso por tok kö zött pe dig a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská -
lán (p = 0,05) ta lál tunk szig ni fi káns kü lönb sé get. Ha a sza bály sér té se ket kü lön-kü lön vizs gál -
tuk, a mo bil te le fon-hasz ná la tért bün te tet tek a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská lán (p = 0,1), 
a biz ton sá gi öv be csa to lá sá nak el mu lasz tá sá ért bír sá got ka pók pe dig a Tár sa dal mi (p = 0,06)
és Anya gi koc ká zat vál la lás (p = 0,01) ská lák men tén kü lön böz tek. 

Ös  szes sé gé ben el mond hat juk, hogy a teszt meg bíz ha tó sá ga és prediktív validitása meg -
fe le lő. To váb bi ku ta tá si té má nak ja va sol juk a teszt validitását ob jek tív adat bá zis sal is meg vizs -
gál ni.  

SUMMARY

THE HUNGARIAN ADAPTATION OF THE AUSTRIAN RISK TAKING
QUESTIONNAIRE (FRF.2)

BACKGROUND: The purpose of this study was to show the Hungarian adaptation of the 2nd

vers ion of the Austrian Risk Taking Questionnaire (FRF.2), a 32-item questionnaire measuring
driver risk taking behaviour, and to examine its psychometric properties. METHODS: The
psychometric properties of FRF.2 (internal consistency, construct validity, criterion validity) were
analysed in a sample of 1373 professional driver applicants (97,5% men; mean age = 31,5 yrs).
RESULTS: Reliabilities of the scales were around the same level as the former vers ion of the
test. As preliminary evidence of construct validity, support was found for convergence
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correlations with the SSS-V and other criterion measures. CONCLUSION: The 32-item Risk
Taking Questionnaire (FRF.2) is a reliable and valid measure of the risk taking personality
trait.
Keywords: cross-cultural adaptation, risk behaviour, Sensation Seeking Scale (SSS), driver,
selection
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A RÉ TE GEK KÖNY VE

THE BOOK OF STRATUMS

RUDAS János 

JÁ RÓ Ka ta lin (szerk.) (2011): 
A játsz mák vi lá ga. Fel fe de zé sek a tranzakcióanalízis tá ja in. Hát tér Ki adó, Bu da pest

A re cen zens el ső ér zé se az öröm: szá má ra na gyon hasz nos ké zi köny vet la poz gat hat, sőt ol -
vas gat hat. Ak kor is így érez, ha tud ja, hogy a múlt szá zad nyolc va nas évei óta vi szony lag sok
ma gyar nyel vű ki ad vány ban, cikk ben tá jé ko zód ha tott a tranzakcióanalízis (to váb bi ak ban köz -
ke le tű rö vi dí tés sel: TA) el ve i ről, mód sze re i ről, örö me i ről és bá na ta i ról.

Ta lán meg le pő mó don azért is örül, mert vé gig ol vas va a recenzált könyv jó két ötö dét 
– tu laj don kép pen a TA komprehenzív be mu ta tá sát –, sa ját ön is me ret ét is kar ban tud ta tar ta ni.
Olyan fel is me ré sek ha tot tak rá az új don ság ere jé vel (ho lott ko rább ról már is me rő sek vol tak),
ame lyek sze mé lyes szin ten is el gon dol koz tat ták, rá vi lá gí tot tak sa ját ko ráb bi játsz má i ra, sa ját
sors köny vé nek dön té se i re és új ra dön té se i re.

E sze mé lyes be nyo má so kon és ér zé se ken túl re cen zens el ső gon do la ta az volt, hogy 
– köz hel  lyel él ve – nincs új a nap alatt. Vagy egy má sik köz he lyet elő rán ci gál va: min den út
Ró má ba ve zet. E sze mér met len köz he lyek mö gött az a sze mér mes és im má ron ré gen dé del -
ge tett, va la mint egye sek szá má ra bi zon  nyal is ten ká rom ló gon do lat hú zó dik meg, hogy ha
egyé ne ket vagy cso por to kat ha tá so san fej lesz tünk vagy gyó gyí tunk, ak kor mind egy, hogy ezt
mi lyen is ko la fa lai kö zött, mi lyen szak ide o ló gia égi sze alatt tes  szük. Más he lye ken több ször
volt mó dom ban hi vat koz ni Lieberman, Yalom és Miles Encounter groups - first facts cí mű,
ma már klas  szi kus nak mond ha tó mun ká já ra, amely nek ku ta tá sok ra ala po zott egyik ál ta lá nos
kö vet kez te té se az, hogy min den a cso port ve ze tőn (te ra pe u tán) mú lik, csak nem füg get le nül
at tól, hogy mi lyen is ko lá hoz, irány zat hoz tar to zó nak vall ja ma gát.

Na de az, hogy min den a gyó gyí tó és fej lesz tő sze mé lyen, a te ra pe u tán (most már ál ta -
lá no san: nem csak cso por tos, ha nem egyé ni re lá ci ó ban is) mú lik, nem azt je len ti, hogy sza -
ba don, ked ve sze rint ga ráz dál kod hat. Ha nem azt je len ti, hogy a fej lesz tés re, il let ve gyó gyí -
tás ra al kal mas sze mé lyi sé gén, ké pes sé ge in kí vül szi lárd el mé le ti és mód szer ta ni tu dás,
szak mai gya kor lat bir to ká ban te he ti a dol gát. Nos, ezért fon tos, hogy a recenzált könyv és
más, itt most nem recenzált köny vek meg fe le lő tu dás sal lás sák el az adott te rá pi ás vagy fej -
lesz té si rend szer mű ve lő jét. És en nek a recenzált könyv na gyon is meg fe lel. Ép pen azért fe -
lel meg és azért le het ered mé nyes a ve le meg is mer ke dők mun ká ja, mert le he tő vé te szi, hogy
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utób bi ak ma guk ba épít hes sék, tu dá suk ba és kész sé ge ik be in teg rál has sák a TA tu dá sát. Ha úgy
akar ják, más irány za tok ra épü lő más tu dá sok mel lé. Eh hez vi szont kell a tisz ta for rás is,
amely el iga zít.

Az A játsz mák vi lá ga cí mű könyv egy négy kö te tes, meg le he tő sen im po záns vál lal ko zás
el ső da rab ja. A szer kesz tő és a szer zők ál tal ki tű zött cél ja az, hogy ös  sze fog la ló be ve ze tést ad -
jon a TA tu do má nyá ba és gya kor la tá ba mind el mé le ti, mind mód szer ta ni, il let ve ka zu isz ti kai
meg kö ze lí tés ben, ki egé szít ve né hány háttérinformációval.

A to váb bi há rom, meg je le nés re vá ró kö tet az én ol va sa tom ban a TA há rom nagy al kal ma -
zá si te rü le tét kí ván ja át fog ni: a men tál hi gi é né és pszi cho pa to ló gia, a szer ve ze tek és az élet -
ve ze té si ta nács adás, vé gül az ok ta tás, ne ve lés, is ko la vi lá gát. Ter mé sze te sen e re cen zió csak
az el ső, nem ré gi ben meg je lent kö tet re ter jed ki. Ám de a re cen zens az zal is tisz tá ban van, hogy
min den el mé let és mód szer an  nyit ér, amen  nyit al kal maz ni tu dunk be lő lük az élet nagy dzsun -
ge lé ben. Va gyis ér dek lő dés sel vár juk az al kal ma zás ról szó ló to váb bi há rom kö te tet.

Az el ső kö tet leg na gyobb eré nyé nek az egy más ra épü lő ré te ge ket tar tom. Ezen a kö vet ke ző -
ket ér tem. Ha va la ki azt sem tud ja, hogy mi fán te rem a TA, hogy mi ér ten dő játsz mán, énállapoton,
élet hely ze ten, sors köny vön – nos, ő is ké pes le het ar ra, hogy a meg fe le lő ré sze ket el ol vas va (és más
ré sze ken át ugor va) né mi ele mi ismeretegyüttesre szert te gyen. Ez ta lán még ak kor is igaz, ha kel -
lő szkep szis sel azt gon do lom, hogy sok más nézetegyütteshez ha son ló an né mi sze mé lyes ta pasz -
ta lat, irá nyí tott sa ját él mé nyek is szük sé ge sek len né nek a kí ván csi ak több sé ge szá má ra.

Azu tán van a po ten ci á lis ol va sók nak egy olyan cso port ja is, amely nek tag jai nagy já ból
tisz tá ban van nak a TA alap ja i val, vi szont sze ret né nek an  nyi ra és csak an  nyi ra el mé lyül ni is -
me ret- és kész ség anya gá ban, hogy sa ját te vé keny sé gi kö rük ben (pl. pe da gó gia, szer ve zet fej -
lesz tés, tré ning cso por tos kép zés, klinikum stb.) ké pe sek le gye nek al kal maz ni, és bi zo nyos
fej lesz tő, il let ve gyó gyí tó cé lo kat se gít sé gük kel meg kö ze lí te ni. Nem kí ván nak vi szont a TA
pro fes  szi o ná lis szak em be re i vé vál ni sem a ku ta tás, sem a szak kép zés te rén. (Re cen zens 
– ta lán né mi leg sze rény te le nül – ön ma gát is e má so dik cso port ba so rol ja.) Nos, ők már ala -
po sab ban tud nak el mé lyül ni a fo gal mi ár nya la tok, az egy más nak sok szor el lent mon dó te ó ri ák,
a mo del lek, mát ri xok és táb lá za tok vi lá gá ban.

Van nak mind eze ken túl a könyv nek olyan ré szei, fe je ze tei, rész le tei, ame lyek iga zán csak
az em lí tett pro fes  szi o ná lis szak em be rek szá má ra fon to sak. Ne kik sem kell unat koz ni uk 
a mint egy há rom és fél száz ol dal vé gig rá gá sa kor, ide ért ve a hi vat ko zá sok, láb jegy ze tek, va la -
mint a tárgy mu ta tó bo ga rá szá sát. (Saj nos név mu ta tó nincs a könyv ben.) Ők is ta lál nak olyan
is me re te ket, ku ta tá si ered mé nye ket, el mé le ti meg gon do lá so kat, ame lyek to váb bi ön kép zés ük
anya gá ul szol gál hat nak.

Ide jö het ne ta lán egy ne gye dik, vir tu á lis ré teg. Az az át fo gó ismeretegyüttes, amely fe lé
a könyv nyi tott sá ga okán in dul hat el és ször föz het min den ki, aki ki akar ja egé szí te ni a ter je -
de lem és mű faj mi at ti szű kös ség ből ere dő cse ké lyebb tu dá sát. És ez per sze nem csak a pro fik -
ra ér vé nyes, ha nem min den ér dek lő dő re. Hi szen akár a játsz mák gaz dag le írá sa i ban, akár 
a sors köny vi ese tek és meg ol dá si le he tő sé gek tár há zá ban kí ván tal lóz ni, már tud hat ja, hogy
hová nyúl jon.

A be ve ze tő utá ni el ső nagy fe je zet – sze mé lyes né ze tem sze rint a könyv lel ke – Já ró
Katalin és Ju hász Er zsé bet mun ká ja: Elem zés és sze mé lyi ség vál to zás – TA-fogalmi ka la uz. 
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Ez a mint egy 140 ol da las (mind tar tal mi lag, mind szer ke ze ti leg) jól ta golt, vi lá gos, a szó leg -
jobb ér tel mé ben di dak ti kus is me ret fo lyam a TA rend sze ré nek és szem lé le té nek, va la mint mód -
szer ta ni alap ja i nak tö mör ös  sze fog la lá sát, hogy ne mond jam, tan anya gát ad ja.

Vé gig ve zet Berne-től nap ja in kig a TA-szemlélet alap ja in és ezek ala ku lá sán, a struk tu rá lis
és funk ci o ná lis elem zé sen, az énállapotokon, az élet hely ze te ken, a játsz má kon, a sors köny ve -
ken – va gyis mind azon ka te gó ri á kon és mi kén te ken, ame lyek a TA tel jes sé gét al kot ják.

Re cen zens öröm mel fe de zi fel – rész ben iga zol va lát ván a je len írás ele jén em lí tet te ket –
azo kat az esz mé ket, ame lyek sok más pszi cho te rá pi ás vagy egyéb gon do lat rend szer, is ko la
lénye gé hez ha son ló kép pen hoz zá tar toz nak.

Ilyen pél dá ul az au to nó mia ka te gó ri á ja. Berne sze rint az au to nóm má vá lás út ja há rom
ké pes ség el sa já tí tá sán áll vagy bu kik; ezek: a tu da tos ság, a spon ta ne i tás és az in ti mi tás. Meg -
is mer ve ezek sa já tos TA-megfogalmazását, nem ne héz rá jön ni ar ra, hogy – kü lön bö ző kép -
pen le ír va – egyéb pszi cho ló gi ai szisz té mák nál is ta lál koz hat tunk ezek kel. De pél dá ul a sztrók
sa já tos fo gal ma sem is me ret len azok előtt, akik mond juk a kom mu ni ká ció el mé le tek eto ló gi -
ai, pszichofiziológiai té má i ban ko ráb ban el mé lyül tek. Vagy pél dá ul a tranzakcióanalitikusok
büsz kén vál lal ják, hogy a há rom énállapot gyö ke rei Fre ud nál ta lál ha tók (még ha van is vi ta
köz tük e te kin tet ben). Az élet po zí ci ók tár gya lá sá nál az OK++ be ál lí tó dás pe dig ta lán nem
csak ná lam ve zet olyan as  szo ci á ci ók hoz, ame lyek a va la mi ko ri antipszichiátria gon do la ta i -
hoz ve zet nek.

Ez zel nem relativizálni aka rom az em be ri pszi chi kum kü lön fé le szem lé le ti és me to di kai
meg kö ze lí té se it, ha nem azt sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy mind ezek (per sze az ér té ke sek és
időt ál ló ak) erő sí tik és bi zo nyos ér te lem ben iga zol ják is egy mást. Töb bek kö zött ezért is fö -
lös le ges ener gia po csé ko lás in ten zí ven utál ni azt az is ko lát vagy irány za tot, ame lyik ép pen
nem a mi énk.

A szer zők elég gé nem di csér he tő mó don nem a tu tit akar ják meg mon da ni, ha nem föl hív -
ják a fi gyel met a TA egyes té ma cso port ja i nál a szer zők el té rő, ne megy szer egy más sal el len -
té tes fel fo gá sá ra. Az ér tő és gon dol ko dó ol va só ra bíz va, hogy ves se ös  sze azo kat sa ját ta pasz -
ta la ta i val és ala kít sa ki sa ját au to nóm ál lás pont ját, majd eset leg az er re épü lő sa ját in teg rált
gya kor la tát.

Ép pen ezért nem len ne sok ér tel me, ha re cen zens a ká kán is cso mót ke res ve el kez de ne
egyes meg ál la pí tá so kat, ka te gó ri á kat, ál lí tá so kat vi tat ni. In kább né hány olyan be nyo má so -
mat em lí tem, ame lyek az én né ző pon tom ból bi zo nyos gon do kat je lez nek.

Ilyen gond pél dá ul szá mom ra, hogy az élet po zí ci ók tár gya lá sa nem min den rész le té ben
meg győ ző: élet szük ség let ként té te le zé sük nem nyug szik tel je sen sta bil ala po kon. Tár gya lá sa
egyéb ként is szá mom ra a kel le té nél job ban az ame ri kai kul tú rá ban gyö ke re zik; kér dés, hogy
min den ele me al kal maz ha tó-e köz vet le nül a (kelet-)európai kul tú ra vi szony la ta i ra. 

Bi zo nyos hang súly ok is elég te le nek szá mom ra. A játsz mák Berne élet mű vé nek egyik osz -
lo pát je len tik, s két ség te len, hogy a szer zők fi gyel me a játsz ma el mé let és a játsz ma elem zés szin -
te min den moz za na tá ra ki ter jed. Még is azt gon do lom, hogy a je len le gi nél több gon dot for dít hat -
tak vol na an nak alá hú zá sá ra, hogy a játsz mák leg főbb cél ja az in ti mi tás el ke rü lé se. Bár több ször
vis  sza tér ná luk ez a fo ga lom, a sok hasz nos rész let kö zött ép pen a lé nyeg lát szik el vesz ni. Né mi -
leg ha son ló an ah hoz, hogy a játsz ma ha zug ság ter mé sze te sem kap ele gen dő hang súlyt.
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Még egy gon do mat em lí te ném Já ró Ka ta lin és Ju hász Er zsé bet ös  sze fog la ló já val kap cso -
lat ban. Több he lyen ki tér nek azok ra a moz za na tok ra, ame lyek Berne óta a TA el mé le té ben és
gya kor la tá ban vál toz ta tás ként, fi no mí tás ként je lent kez tek. Én min den eset re föl vet ném azt 
a gon do la tot, hogy ta lán nem min den vál toz ta tás és fi no mí tás tett jót a tranzakcióanalízisnek.
Érde mes lett vol na e kér dés sel fog lal koz ni uk – még ak kor is, ha ők nem így gon dol ják.

A könyv to váb bi ré szé ben né hány ki egé szí tő fe je ze tet ta lá lunk. Így min de nek előtt a Hét köz -
na pi játsz má ink – Ol va só könyv cí mű ka zu isz ti kai ös  sze ál lí tást. Tu dom, hogy egy kö tet ke re tei
kor lá to zot tak és hogy a maj da ni há rom kö tet el kép ze lé se it is fi gye lem be kell ven ni, még is, ezt
a nem egé szen negy ven ol dalt ke vés nek tar tom. Szub jek tív íté le tem ab ban is meg nyil vá nul,
hogy ter je del mi ki fo gá so mon túl más meg kö ze lí tést tar tot tam vol na cél ra ve ze tő nek. Ugyan -
is az ilyes faj ta esetegyüttest két fé le mód szer rel le het ös  sze ál lí ta ni. Az egyik de duk tív, va gyis
a fon tos nak tar tott té mák kö ré cso por to sít ja a ki vá lasz tott ese te ket. Ez zel van dol gunk itt. 
A má sik in duk tív, va gyis át fo gó ese te ket, tör té ne te ket, te rá pi ás fo lya ma to kat ír le, majd ezeket
elem zi az adott szem lé let és rend szer (ese tünk ben a TA) né ző pont já ból. A je len le gi de duk tív
meg ol dás sem ha szon ta lan, sőt... Ám íz lé sem hez ké pest na gyon ta golt és nem hagy ele gen dő
le he tő sé get az ol va só nak a tör té ne tek önál ló vé gig gon do lá sá ra. De hát tud juk, hogy íz lé sek és
po fo nok...

A kö vet ke ző fe je zet (Tisz tu ló je len té sek – Az alap fo gal mak to vább gon do lá sa, szer zők:
Já ró Ka ta lin, Ács Éva, Ju hász Er zsé bet, Nábrády Má ria) jel leg ze te sen ke vés bé a hoz zám ha -
son ló di let tán sok, mint in kább a TA ap ró rész le te i ben és de li kát fi nom sá ga i ban el mé lyül ni és
élvezkedni kí vá nó ol va sók igé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel ké szült. A kre a tív áb rák és fo gal -
mi pi ra mi sok, a tu do má nyos nak (?) mon dott mo del lek, a min dent el ön tő neo lo giz mu sok bizo -
nyá ra ér de ke sek le het nek a vájt fü lű TA-rajongóknak, ám a ma gam faj ta öreg szkep ti kust 
hi de gen hagy ják.

A Tranzakcióanalízis – tör té ne ti ki te kin tő és pers pek tí vák cí mű fe je zet (szer ző: Já ró 
Ka ta lin) nél kü löz he tet len be ágya zott sá got ad, mond hat ni: hossz met sze ti kép pel egé szí ti ki 
az óha tat la nul gya ko ri ke reszt met sze ti szem lé le tet. (Csak az ob li gát áb rá kat tud nám fe led ni.)

A könyv ap pa rá tu sá hoz tar to zik a TA nem zet kö zi és ha zai szer ve ze te it is mer te tő fe je zet,
a szer zők rö vid curriculuma, az iro da lom jegy zék, a tárgy mu ta tó, va la mint az an gol nyel vű
tar ta lom jegy zék és re zü mé.

Ha ajánl hat nám: ol vas sák és hasz nál ják a könyv ré te ge it.
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