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ABSTRACT 

 

Social work as a profession has appeared in our country for the past 25 years in 
response to the social-economic and political changes that tend to characterise modern 
societies. In the meantime more than 20 thousand persons graduated from the 
Hungarian universities and colleges majoring in Social Pedagogy, Social Work as well 
as Social Politics. The officially declared objective of their assistance through their 
profession is to help individuals, groups and societies in social integration and also 
diminish segregation and its negative consequences. In my opinion both their 
professional success and the quality of their experience in connection with their 
personal career depend on the opportunities hidden in their social and professional 
environment surrounding them as well as the potential in their own personalities. The 
objective of the research is to examine the role of the single factors of these two systems 
of conditions and their correlations during the career socialising of professional social 
workers. 

The conceptual framework of the research is based primarily on social-cognitive career 
decision models (Lent, Brown, Hackett, 1994) but also other psychological theories 
have played an integral part in creating our experimental model. The Big 5 personality 
model (Costa-McCrae,1992) and control expectations  () together with organisational 
psychological approaches such as Person-Job Fit model (Edwards,1991), the model of 
Work specialities (Hackman-Oldham,1976.) or Quinn’s model of organisational culture 
(1988) have influenced dedication to the profession on the one hand and performance 
itself on the other hand according to previous empirical examinations. My research has 
been carried out by using questionnaires for college and university students preparing 
for social careers and also for social workers with the aim to compare the date of 
persons at a different stage of their career socialisation. Predominantly such forms of 
measurement were used during my work whose application has totally been absent in 
the specialist literature or, at least no data have been published on them yet. So, before 
analysing the results validation had to be carried out. 

Based on the results those who are more dedicated in terms of their career plans 
regarding both students and social workers form a well discernible group while at the 
two different career socialising stages different factors proved to be relevant in forming 
groups. While in university education primarily such cognitive parts will be decisive 
that characterise the self - efficacy of the student in addition to signalling the extent of 
person-job fit, in the case of social workers in practice the experience of control lived 
through the world of work and social support and assistance play a decisive role apart 
from the experience of person-job fit.  

Further extended research can be carried out on the other factors that moderate career 
decision (e.g. the factors that hinder dedication) and also it can be worth examining 
what differences there are in career requirements and self-efficacy depending on the 
type of institution and the circumstances under which a single specialist works. 

  



2 
 

Tartalomjegyzék 
1 A SZOCIÁLIS MUNKA, MINT SZAKMA MEGJELENÉSE ÉS 
KIALAKULÁSA HAZÁNKBAN .................................................................................7 

1.1 A szociális munka professzionalizálódásának ismertetőjegyei a mai 
Magyarországon ........................................................................................................7 

1.2 A szociális munka tartalmi jellegzetességei, hasonlóságok és eltérések más 
humán segítő tevékenységekhez viszonyítva ..............................................................9 

1.3 A felsőfokú szociális képzés és a szociális munkás szakma kialakulása 
hazánkban – az empirikus kutatások tükrében .......................................................... 12 

1.4 A magyarországi felsőfokú szociális szakember képzés elmúlt 25 évének rövid 
összefoglalása .......................................................................................................... 14 

1.5 Segítő kapcsolat, segítő hivatás ..................................................................... 17 

1.6 A humán segítő szakemberek felkészülése a szakmára .................................. 21 

2 SZEMÉLYISÉGVONÁSOK ÉS ELVÁRÁSOK SZEREPE A 
PÁLYASZOCIALIZÁCIÓBAN ................................................................................. 25 

2.1 A pályaszocializációs folyamat jelentősége a szakmai identitásfejlődésben ... 25 

2.2 Személyiségvonások szerepe a munkateljesítményben – a Big5 modell 
tükrében ................................................................................................................... 32 

2.3 A kontrollhely szerepe az emberi viselkedésben ............................................ 38 

2.4 A kontrollhely szerepe a munka világában ..................................................... 40 

2.5 Az észlelt én-hatékonyság elvárások szerepe a személyiség működésében..... 41 

2.6 Az észlelt én-hatékonyság jelentősége a szervezeti eredményesség 
szempontjából .......................................................................................................... 43 

2.7 Az én-hatékonyság szerepe a karrierdöntésben és a munka vonatkozásában .. 44 

2.8 A környezeti hatások szerepe a karrierfejlődésben, s ezek jelentősége a 
karriertanácsadásban ................................................................................................ 49 

2.9 A szociál-kognitív karriermodell empirikus megalapozottsága és alkalmazása a 
karriertanácsadási folyamatban ................................................................................ 52 

2.10 A munkával való elégedettség fogalmának szociál-kognitív értelmezése, s 
ennek következményei a karrier tanácsadásban ........................................................ 56 

3 A SZERVEZETI HATÁSOK SZEREPE A PÁLYASZOCIALIZÁCIÓBAN ... 60 

3.1 A munkahelyi szocializáció szerepe a pályafejlődésben ................................. 60 

3.2 A személy – a munka – és a szervezet illeszkedésének hatása ........................ 61 

3.3 Szervezeti kultúra jelentősége a pályaszocializációban .................................. 66 

4 A VIZSGÁLAT CÉLJA, INDOKOLTSÁGA, HIPOTÉZISEI ÉS MODELLJE 68 

4.1 A kutatás indokoltsága, a vizsgálat jelentősége .............................................. 68 



3 
 

4.2 A vizsgálat általános modellje ....................................................................... 68 

4.3 A vizsgálat hipotézisei ................................................................................... 70 

5 A VIZSGÁLATI MINTA ÉS A MÉRŐESZKÖZÖK BEMUTATÁSA ............ 72 

5.1 Vizsgálati személyek ..................................................................................... 72 

5.1.1 A hallgatói minta jellemzői .................................................................... 72 

5.1.2 A szociális szakmában dolgozók mintája ................................................ 75 

5.2 A vizsgálat eszközei ...................................................................................... 77 

5.2.1 Pszichoszociális háttér vizsgálata ........................................................... 77 

5.2.2 Karrier- döntéshozatali én-hatékonyság kérdőív-rövid változat (CDSE–
SF, Betz és Taylor, 1996.) ....................................................................................... 77 

5.2.3 Szociális munka én-hatékonyság skála (Social Work Self-Efficacy Scale –
SWSE, 2002.) - Gary Holden és munkatársai .......................................................... 78 

5.2.4 Kontroll helye – a munka világában (Work Locus of Control, WLCS, Paul 
Spector, 1988.)...........................................................................................................  
 ............................................................................................................... 79 

5.2.5 Big Five Inventory - (BFI, John et al., 1991) .......................................... 79 

5.2.6 Élettel való elégedettség skála - (Satisfaction with Life Scale - SWLS, Ed 
Diener, 1985.) ............................................................................................................  
 ............................................................................................................... 80 

5.2.7 Szervezeti kultúra kérdőív – (Quinn versengő értékek modellje nyomán – 
Török L. G., 1998. In: Klein és Klein, 2008. 761-763.o.) ........................................ 80 

5.2.8 Tanulási tapasztalatok – (saját mérőeszközök) ........................................ 81 

5.2.9 Pályaterv – „HALLGATÓI” és „SZAKMAI” változat - saját kérdőív .... 81 

5.2.10 A pályaszocializáció folyamatát befolyásoló tényezők megítélése a 
szakmában dolgozók körében (skála és nyitott kérdések) ........................................ 82 

6 EREDMÉNYEK ............................................................................................... 83 

6.1 Az alkalmazott vizsgálati eszközök érvényességének és megbízhatóságának 
vizsgálata ................................................................................................................. 83 

6.1.1 MUNKA KONTROLL SKÁLA - Work Locus of Control Scale (WLCS, 
Spector, 1988) érvényességének vizsgálata hazai mintán ........................................ 83 

6.1.2 KARRIER DÖNTÉSHOZATALI ÉNHATÉKONYSÁG SKÁLA - rövid 
változat (Career Decision Self-Efficacy Short Scale) - CDMSE-SF, Betz és Taylor 
1996. érvényességének vizsgálata hazai mintán ...................................................... 86 

6.1.3 SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG SKÁLA (Social Work 
Self-Efficacy Scale)- SWSE, Gary Holden et al., 2002) érvényességének vizsgálata 
hazai mintán ........................................................................................................... 89 



4 
 

6.1.4 A „ FIT SKÁLA” kérdőívek (saját mérőeszköz) érvényességének és 
megbízhatóságának vizsgálata ................................................................................ 91 

6.1.5 Pályaterv kérdőív érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata..... 93 

6.1.6 A szervezeti kultúra kérdőív érvényességének vizsgálata........................ 95 

6.2 A vizsgálat során tanulmányozott legfontosabb változók közti összefüggések a 
hallgatói mintában ................................................................................................... 96 

6.3 A vizsgálat során tanulmányozott legfontosabb változók közti összefüggések a 
szakmában dolgozók mintájában .............................................................................. 99 

6.4 Hipotézisvizsgálatok ................................................................................... 100 

6.4.1 A hallgatói hipotézisek vizsgálatának eredményei: ............................... 100 

6.4.2 A szakmában dolgozókra vonatkozó hipotézisek .................................. 110 

7 MEGBESZÉLÉS ............................................................................................ 150 

7.1 A vizsgálat tapasztalatainak összefoglalása, következtetések ....................... 150 

7.1.1 Az újonnan alkalmazott mérőeszközökkel szerzett tapasztalatok .......... 150 

7.1.2 A változók közti összefüggések elemzése során kapott eredmények ..... 151 

7.2 Javaslatok a gyakorló szakemberek számára vizsgálati eredményeink tükrében  
  .................................................................................................................... 163 

7.3 A vizsgálatok korlátai .................................................................................. 166 

7.4 Kitekintés, további célok ............................................................................. 167 

Idézett forrásmunkák ................................................................................................. 168 

Irodalomjegyzék ........................................................................................................ 169 

Ábrajegyzék .............................................................................................................. 183 

Táblázatjegyzék ........................................................................................................ 183 

Törvényi, jogszabályi hivatkozások jegyzéke: ........................................................... 186 

Mellékletek ............................................................................................................... 187 

 

  



5 
 

Problémafelvetés 

 

Az elmúlt néhány évtized során bekövetkezett gazdasági-társadalmi-politikai 
változások, a modern társadalom kihívásai új típusú segítő szakmákat hívtak életre az 
ún. civilizált társadalmakban. Míg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában már az 
1930-as években, hazánkban közel 20 évvel ezelőtt jelentek meg első hivatásos 
képviselőik: a szociális munkások, szociálpedagógusok, munkavállalási tanácsadók, 
addiktológiai konzultánsok… E különféle professzionális segítő kapcsolati 
tevékenységek közös célkitűzése, hogy a lehető legszélesebb értelemben vett 
egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálja. A segítő szakemberek által végzett 
tanácsadási tevékenység főiskolai, illetve egyetemi végzettséghez kötött, melynek 
lehetőségét az 1989-ben megindult felsőfokú szakmai képzések jelentették, s 
szolgáltatják ma is. Az azóta eltelt közel 25 év alatt a szakirányú végzettséggel 
rendelkezők száma a szociális képzésben meghaladja a 20 ezer főt, míg az első években 
mindössze 3-4 felsőfokú oktatási intézményben képeztek az országban fiatalokat, 
később több mint 20 képzőhelyen szerezhettek már diplomát a fiatalok. 

A hazai szakalapítások hátterében két domináns elvárás rendszer, illetve az ezeknek 
való megfelelés igénye azonosítható. Egyrészt az egyre markánsabban megfogalmazódó 
társadalmi szükségletek, mint a drasztikusan növekvő munkanélküliség, a fokozódó 
egzisztenciális bizonytalanság, a hagyományos közösségek felbomlása, s a társadalom 
individualizációja nyomán egyre nyomasztóbban átélt társas támogatottság hiányérzete, 
másrészt az európai közösség elvárásaihoz való igazodás igénye.  

A szociális szakemberek napi munkavégzése egy sok feszültséggel terhelt, 
életkilátásaikban jellemzően negatív jövőképpel rendelkező szereppartnerrel való közös 
problémamegoldásra irányul, melyben a segítő saját személyiségének érettsége, 
szakmai felkészültsége, s az interakcióban rejlő információk pontos analizálása 
kulcsfontosságú a munka eredményessége szempontjából. A segítő kapcsolat 
hivatalosan deklarált célkitűzése, hogy segítse az egyént, a csoportot vagy a közösséget 
a társadalmi integrációban, s csökkentse a kirekesztődést, illetve az ehhez kapcsolódó 
hátrányokat. (Budai, 1995., 2004) E tevékenység megvalósítása érdekében nyújt a 
szakember szolgáltatásokat, melyet intézményrendszer kialakításával, s a munka 
kereteit meghatározó szakpolitikával illetve jogi rendelkezésekkel támogat az állam. 
Ezen összetett, s az utóbbi években igen sok változással jellemezhető kontextusban 
végzik mindennapi munkájukat a szakemberek. Munkatevékenységük során fokozott 
pszichés terhelést jelent egyrészt a kliensek kiábrándultságából és csalódottságából 
fakadó, az államot és annak képviselőjét hibáztató sokszor dühös és indulatos 
szereppartner, másrészt a szakpolitika oldaláról egyre erőteljesebben megfogalmazódó 
kontrolligény – melyben szemben a korábban domináns „önkéntesség elvét” ma az 
„együttműködésre kötelezettség”, a szociális szolgáltatásra való érdemesültség elve 
veszi át. (Budai, 2006., Kozma, 2007.) 

A hazai társadalmi közérzetre jellemző elégedetlenség, bizonytalanság és csalódottság 
(Hunyady, 2010.) ugyanakkor szintén befolyásolja azt a kontextust, melyben e segítő 
szakemberek pályájukra készülnek, s azt is, ahogy szakmájukat a mindennapokban 
gyakorolják. Saját szakmai identitásuk formálódását megnehezítő körülmény, hogy 
miután egy új szakmát képviselnek, a felsőfokú képzés megkezdése előtt jellemzően 
csak kevesen találkoznak ilyen munkát végző szakemberrel, s így az adott foglalkozási 
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szereppel kapcsolatos elképzeléseik is jóval bizonytalanabbak. (Fónai-Kiss-Fábián, 
1999., Juhász, 1999.) Hasonlóképp kihívást jelent számukra a szakma alacsony 
társadalmi presztízse, hisz a diplomás foglalkozások közt gyakran az utolsók közt 
szerepelnek a rangsorban. (Keszi és mtsai, 2008.) Szakmai eredményességük, 
személyes karrierjükkel kapcsolatos élményeik minősége meggyőződésünk szerint 
egyaránt függ az őket körülvevő társadalmi és szakmai környezetből fakadó 
lehetőségektől, valamint a saját személyiségükben rejlő potenciáljuktól. Jelen 
kutatásban e két feltételrendszer egyes tényezőinek szerepét, s azok egymásra hatását 
kívánjuk vizsgálni a relevánsnak tekinthető szakirodalmi adatok és a szociális szakma 
területén felhalmozott tapasztalati tudás által.  

Célkitűzésünk, hogy a szociális szakmára készülő fiatalok, s az ott tartósan 
elhelyezkedők számára olyan következtetéseket fogalmazzunk meg, amely saját 
pályaszocializációjukat eredményesebbé teheti, s ezáltal mind teljesítményükben, mind 
pedig a munkával való elégedettség területén jobb eredményeket érhetnek el. Tekintettel 
arra, hogy az átélt munkaelégedettség, valamint az általuk megvalósított szakmai 
tevékenység eredménymutatói mind aktuális szereppartnereik - vagyis klienseik 
életében, mind pedig az általuk szolgált társadalmi haszon – vagyis a társadalmi hátrány 
csökkentése szempontjából jelentős befolyást gyakorolnak, így a folyamat hatásai 
szélesebb körben is érvényesülnek. Munkánk indokoltságának egyik meghatározó 
alapja, hogy az elmúlt évtizedekben drasztikus méreteket öltött a diplomás szociális 
szakemberek pályaelhagyása, melynek okai közt számos publikációban (Mányai-Bass, 
2006., Tóth, 2006a) megfogalmazásra került a képzés problémáinak, és a metodikai 
bizonytalanságoknak szerepe. (Budai, 2004.)  

Dolgozatunk első részében azokat az elméleti összefüggéseket, tudományos modelleket 
tekintjük át, melyek a kutatás tervezésében és megvalósításában fontos szerepet 
játszottak. Először a szociális szakma hazai fejlődéstörténetét, s az ezzel kapcsolatos 
empirikus eredményeket vizsgáljuk meg. Ennek során kiemelt figyelmet fordítunk arra, 
hogy leírjuk, milyen specifikusságok jellemzik más szakmákhoz viszonyítva a humán 
segítő professziókat, továbbá, hogy milyen további sajátosságokat eredményez az, hogy 
e szakmák megjelenése, csak igen rövid múltra tekint vissza hazánkban. 

Az elméleti áttekintés következő tartalmi egységében azokat a személyes jellemzőket 
mutatjuk be, melyek megfontolásaink szerint lényegi hatást gyakorolnak a szociális 
szakemberek pályaszocializációs folyamatában. A személyiségvonások szerepének 
tanulmányozása mellett a munka világával kapcsolatban észlelt kontrollhely elvárások 
és a személyes én-hatékonyság elvárások jelentőségét leíró modellek bemutatása képezi 
a második elméleti blokk tartalmi gerincét. Tekintettel arra, hogy a kutatás vizsgálati 
modelljének megalkotása során elsődleges vonatkoztatási keretként a szociál-kognitív 
karriermodellt alkalmaztuk, így ennek ismertetésére, s a szociál-kognitív nézőpont 
karrier tanácsadásban érvényesíthető következményeire külön alfejezeteket alkottunk.  

Elméleti áttekintésünk harmadik tartalmi egységében a szervezeti környezet 
jellegzetességeiből fakadó hatások vizsgálatára fordítottuk figyelmünket. Ennek 
keretében a munkahelyi szocializáció folyamatának jellemzői mellett egyrészt a 
szervezeti kultúra sajátosságaiból fakadó pályaszocializációs következményeket, 
másrészt pedig azt kívánjuk bemutatni, hogy az egyén és a szervezet közti illeszkedés 
minősége milyen módon hat a munkavállalóra, részben az egyes munkahelyi 
szituációkban, részben pedig ezen messze túlmutatóan.  
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1.1 A szociális munka professzionalizálódásának ismertetőjegyei a mai 
Magyarországon 

A következő fejezetben azokat a tényezőket vizsgáljuk meg, melyek a szociális szakma 
hazai fejlődéstörténete kapcsán a professzionalizálódás jellegzetességeit mutatják, 
összhangban azokkal a tudományos modellekkel, melyeket az egyes 
professzionalizációs-, illetve professzió elméletek leírnak. Dolgozatunkban ugyanakkor 
nem térünk ki a vonatkozó elméletcsoportok és modellek teljes körének bemutatására, 
mindössze azokat a megközelítésmódokat tárgyaljuk, melyek kutatási kérdéseink 
szempontjából relevánsnak mutatkoznak. 

A professzionalizációs elméletek azoknak, a modernizációval összefüggő társadalmi 
változásoknak az eredményeit elemzik, melyek során új szakmai területek, új 
foglalkozások alakultak ki, s indultak el az önálló szakmává fejlődés útján. Az új 
szakmák létrejöttének folyamatával szorosan összekapcsolódik egy újonnan formálódó 
szakmakép, s újabb tudományterületek kialakulása, illetve ezek eredményeinek, 
elméleti modelljeinek a gyakorlatba történő integrálása. (Schwänke, 1988.) A szakmává 
válás folyamatában Bock (1980), aki a professzionalizálódás folyamat jellegét 
hangsúlyozza, két tényező fontosságát tartja meghatározónak. Az egyik az, hogy 
létrejönnek azok az intézmények illetve intézményrendszerek, melyek a korábban az 
egyén személyes kapcsolatrendszerein belül (mint pl.: a család vagy a helyi közösségek) 
elvégzett feladatok megoldását vállalják fel. A dolgozók munkavégzésének deklarált 
célja itt az adott feladat megvalósítása, melyet ehhez illeszkedően kiépített szervezeti 
struktúra keretein belül, megfelelő szakmai képzettséggel, meghatározott jövedelemért 
végeznek el. A másik – ezzel párhuzamosan alakuló folyamat, hogy kialakul az adott 
foglalkozás fogalomkészlete, s ezáltal megnevezhetővé válnak azok a tevékenység- és 
eszközrendszerek, valamint szakmai funkciók, melyek az adott foglalkozásra jellemzők. 
Wilensky és Lebeaux (1965) szerint, akik szintén a folyamatmodellek sorába tartozó 
elméletet alkottak, a szakmafejlődés egyes fázisaihoz a következő lépések tartoznak: 1. 
szakmai kompetenciák (munkaformák, módszerek, standardok, szereppartnerek közti 
viszony meghatározása…), 2. létrejönnek az adekvát szakmai képző intézmények és 
szakmai szervezetek (helykeresés a hivatások hierarchiájában), 3. megtörténik a 
szakmai etikai normák és kompetenciahatárok meghatározása. Elemezve a hazai 
szociális munka jelenlegi gyakorlatát, s az elmúlt több mint két évtized szakmai 
eredményeit elmondhatjuk, hogy mindkét modell ismérvei alapján a szociális munka a 
professziók közé sorolható, azaz önálló entitással bír a foglalkozások világában. Fontos 
megemlíteni ugyanakkor, hogy a professzionalizálódás végbe mehet akkor is, ha nem 
szerez egy szakma önmagának igazán magas társadalmi státuszt, mely specifikum a 
szociális munka szakma esetén különösen igaznak is bizonyul. 

A folyamatosan változó társadalmi igények nyomán kialakuló újabb és újabb szakmák 
jellegzetességeit ugyanakkor egy másik megközelítésmód mentén is kutatni és 
modellezni kezdték a tudósok – lásd professzió elméletek, ahol az egyes professziók 
sajátosságai, a munkaalkalmasság kritériumai kerültek az érdeklődés középpontjába. 

1 A SZOCIÁLIS MUNKA, MINT SZAKMA MEGJELENÉSE ÉS 
KIALAKULÁSA HAZÁNKBAN 
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A professzió elméletek választ keresnek arra a kérdésre is, hogy melyek azok a 
sajátosságok, amelyek egy adott foglalkozást elkülönítenek a többitől, s melyek azok a 
kompetenciák és kritériumok, melyek egy adott személyt képessé tesznek többféle 
környezeti feltételek mellett és eltérő szervezeti formák esetén is arra, hogy tudása és 
egyéb készségei segítségével hatékonyan vegyen részt a rá bízott feladat ellátásában 
(Jones és Joss, 1995 id.: Nagy K., 2008.). A kompetencia alapú megközelítés térnyerése 
az utóbbi néhány esztendőben mind az európai mind pedig a hazai szociális munka 
gyakorlatát tekintve domináns tendenciának tekinthető (Budai, 2006, Kozma, 2007). A 
professzióvá válás tartalmi kritériumai közt gyakran említenek olyan ismertetőjegyeket, 
mint hogy a szakma gyakorlása hosszú, speciális és tudományos képzésen alapul, az 
adott szakmát folytató emberek jellemzően szellemi tevékenységet végeznek, ennek 
során meghatározott szabályok és etikai normák érvényesülnek, munkavégzésük 
gyakran a közjót szolgálja, jellemzően altruista motívumokkal rendelkeznek, végül saját 
szakmai szervezettel rendelkeznek – melyek céljaik megvalósításában támogatják őket. 

Az imént említett kritériumok mellett Friedson (1973) az egyes foglalkozások 
kontrolligényét tartja elemzésre méltó szempontnak a professzionalizálódás tekintetében 
- mind a belső, mind pedig a külső környezetre vonatkoztatva. A szakmai önállóság 
kérdése a professzióvá válás kapcsán Friedson modellje szerint kitüntetett szerepet kap. 
Ennek részeként egy adott szakma meghatározhatja az adott területen foglalkoztatottak 
kiválasztásának és értékelésének kritériumait, a szakmára történő felkészülés 
lehetőségeit és szabályrendszerét, a szakma gyakorlásához szükséges jogosítványok 
feltételrendszerét, s a szakmai etikai kódex tartalmát. 

Önálló csoportját alkotják a professzióelméleteknek azok a megközelítések (Jones és 
Joss 1995. id: Nagy K. 2008.), melyek a szakmai identifikációt tartják a szakmává válás 
legfontosabb tényezőjének. A szakmai identitástudat kialakulása szorosan 
összekapcsolódik az adott foglalkozásra jellemző értékek interiorizációjával, a reális 
szakmakép és pályakép kialakulásával. A szakmai identitásfejlődés szempontjából mind 
a felvételi rendszer által megvalósított szelekciót, mind pedig a képzésben közvetített 
tartalmakat meghatározónak tekintik a kutatók. Azok a tevékenységrendszerek, melyek 
alapvetően jellemeznek egy szakmát, meghatározzák az annak gyakorlásához szükséges 
kompetenciák körét, s íly módon hatnak a kialakítandó képzési tartalmakra. Schön 
(1983) az identifikációs folyamat lényeges aspektusának tekinti a szakember-kliens 
viszonyrendszert, melynek jellemzői hűen tükrözik az adott szakma társadalmi 
megítélését, és azt, hogy milyen mértékben tekintik hatalmi szempontból 
kiegyenlítettnek a szereppartnerek viszonyát. Jones és Joss (1995. id.: Nagy K., 2008.) 
tipológiája a szakmai identitás említett sajátosságainak megjelenése nyomán három 
karaktertípust ír le: Az első ezek közül a „praktikus vagy professzionalista” típus, kinek 
felkészültsége elsősorban gyakorlati tapasztalatokra és intuíciókra épít, s kevésbé az 
elméleti tudásanyagra. (kvázi professzió). A második típus a „technikai szakértő” - aki 
elsősorban a tudományos kutatásokon alapuló elméletekre alapozza szakértelmét, s 
ebben erősíti meg szakmai identitását. Számára kiemelt jelentőséggel bír munkája során 
az objektivitás és az értékmentesség Gondolkodásmódjában elsősorban a 
problémaorientáció jelenik meg, szemben a kliens centrikussággal, így interakcióiban 
jellemzőbben távolságtartó, s hajlamosabb egyedül felvállalni a döntés felelősségét az 
esetvezetés folyamatában. A szakértő típusba tartozó személyek jellemzően sok energiát 
fektetnek saját szakmai továbbképzésükbe, fontos számukra a naprakész, s elsősorban 
akadémikus jellegű tudás. A harmadik szakmai karaktertípus az un. reflektív szakember, 
kinek munkája során elsősorban a facilitátor szerepkörrel való azonosulás jelent 
megbízható alapot a munkában. A tudás fogalmát e csoport az előzőhöz képest sokkal 
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szélesebb körben értelmezi, s így a kliens birtokában lévő, illetve az aktuális környezeti 
tényezőkből azonosítható tudáselemeket is integrálja a problémamegoldó folyamatba. 
Értékrendjében kliens-centrikusság, gondolkodásmódjában komplexitás, 
valóságértelmezésében a konstruktivizmus jellemzi, így a változó körülményekhez való 
alkalmazkodás nem jelent számára teljesíthetetlen kihívást, sőt gyakran inspiráló 
tényezőként tekint rá. A komplex gondolkodásmód és a szempontok integrációjának 
képessége különösen fontos olyan szakmák esetében, ahol a szakember-kliens viszony 
egyszerre „hívja” az alá-fölérendeltségi szerepet, s a partneri együttműködés igényét. Ez 
a kihívás ma különösen jelentős azokban a munkakörökben, ahol a szakmában 
tradicionálisan kialakult önkéntesség elvét –  ma gyakran az együttműködési 
kötelezettség váltja fel – átalakítva ezáltal mind a segítséget kérő, mind pedig a 
szakember szerepkörét. 

1.2 A szociális munka tartalmi jellegzetességei, hasonlóságok és eltérések 
más humán segítő tevékenységekhez viszonyítva 

A különféle szociális munka definíciók tanulmányozása során arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a legtöbb meghatározás fókuszában az egyén és környezete közti 
interakciók állnak, melyek megértése és a szükséges változásokban illetve 
változtatásokban nyújtott segítség a szakember egyik fő feladata. A környezet ebben az 
összefüggésben elsősorban, mint erőforrás jelenik meg – mely anyagi, érzelmi vagy 
szellemi természetű lehetőséget biztosít, hogy az egyén megvalósíthassa különféle 
életfeladatait. Életfeladatoknak azokat a helyzeteket nevezzük, melyek az egyes 
életfázisok során, mint megoldandó kihívások állnak előttünk – ilyen lehet pl.: a 
párválasztás, a családalapítás, a megfelelő pálya megtalálása, egy súlyos betegséggel 
vagy épp egy szeretett személy elvesztéséhez kötődő fájdalommal való megküzdés. A 
nehézségek sora rendszerint valamennyi ember életútjának egy-egy fázisában 
megtalálható, s íly módon univerzalisztikus élethelyzeteknek tekinthetők, az egyén 
szempontjából szemlélve azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy a 
problémákkal milyen módon képes megbirkózni egy adott személy. Míg évszázadokkal 
ezelőtt az életproblémákkal való megbirkózás elsősorban szűkebb, személyesebb 
körben valósult meg, a társadalmi folyamatok komplexebbé válása által napjainkban 
mindez keveseknek megadatott. Mind az egyén, mind pedig a családok számára 
jelentősen megnehezült a fontos környezeti erőforrások elérése, s a modern 
társadalmakban megjelent az igény e szükségletek kielégítésének társadalmiasítására, 
vagyis arra, hogy intézményes keretek közt történhessen meg egy-egy problémahelyzet 
kezelése, illetve az abban nyújtott támogatás. Az életfeladatok sikeres megoldásában és 
az erőforrások mobilizálásban megvalósuló, szakmailag megalapozott, segítő-közvetítő 
szerep ma a szociális munkások feladatköre, munkatevékenysége. Munkájuk során a 
szakemberek a kliens és környezete közti interakció azon elemeivel foglalkoznak, 
melyek befolyásolják őket életfeladataik teljesítésében, s ezáltal segítséget nyújtanak 
abban, hogy az egyén, feszültségeit csökkentve, végül személyes törekvéseit 
megvalósíthassa. Pincus és Minahan modellje alapján Szabó (1993) a szociális munka 
feladatait és funkcióit a következőképp fogalmazza meg: 

„1. segítse az egyént abban, hogy problémamegoldó és „coping”-kapacitását fejlessze, 
hatékonyabbá tegye 

2. segítse az egyén és forrásrendszerek közötti kapcsolat kiépítését 

3. erősítse a forrásrendszerek közti kapcsolatot 
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4. segítse a forrásrendszereken belüli kapcsolatok formálódását 

5. vegyen részt az anyagi javak elosztásában 

6. képviseljen szociális kontrollt a társadalom felé 

7. járuljon hozzá a szociálpolitika alakításához, fejlődéséhez (Szabó, 1993, old.: 12) 

A szociális munkás tevékenysége, illeszkedve az életfeladatokban nyújtott segítséghez, 
rendszerint valamilyen problémamegoldó modellen alapul, melyhez kapcsolódva 
gyakran szükségessé válik a hiányzó szociális készségek fejlesztése, vagy a maladaptív 
alkalmazkodási és megküzdési stratégiák átalakításában való segítségnyújtás. A 
támogató „erőforrásrendszerekkel” való kapcsolatépítés a családtól, a barátokon vagy 
iskola-, és munkatársakon keresztül, egészen a helyi és tágabb közösségi, akár 
társadalmi szintű forrás-, feltárást és mobilizálást jelenthet – mindig az adott 
problémahelyzettől függően. A szociális munka természetére jellemző, hogy az egyéni 
nehézségeket a társadalmi problémák szintjén is értelmezik a szakemberek, így 
intervencióik során az aktuális társadalmi összefüggések szintén jelentőséget kaphatnak. 
Ennek következtében a forrásintézményekkel való kapcsolatfelvételtől, a kliens 
képviseletén át, egészen az új források létrehozásában való ösztönző magatartásig 
terjedhet a szociális szakember vállalt küldetése. A szolgáltatásokban érintett 
intézmények gyakran elszigetelten működnek, így azok tevékenységének 
összehangolása egy konkrét eset vagy projekt kapcsán szintén a szakember feladata. 
Egy gyermekjóléti szolgálatban dolgozó kolléga pl.: mint esetgazda kezdeményezheti 
egy ún. esetkonferencia létrehozását – melyben az ügy kapcsán érintett felek – védőnő, 
tanítónő, családgondozó - közösen vitatják meg a kialakult helyzettel kapcsolatos 
információikat, s készíthetnek közös beavatkozási tervet a probléma kezelésére. A 
kliens problémamegoldó kapacitásának növelése mellett a szakember feladatai közé 
tartozik, hogy felkutassa azokat, akik anyagi helyzetüknél fogva rászorulnak a 
segítségre, s a döntéshozók felé tett javaslataival segítse a támogatási és segélyezési 
döntések előkészítését, az adott körben rendelkezésre álló források optimális elosztását. 
A szociális kontroll funkció, mint szerep elsősorban az egyes társadalmi csoportok 
kirekesztődése elleni harc keretén belül értelmezhető, melynek tükrében a szociális 
munka mintegy „felettes-én” funkciót lát el a társadalomban (Szabó, 1993.). A 
rendelkezésre álló szolgáltatások és segítségnyújtási formák körét az éppen aktuális 
szociálpolitikai célok és irányelvek döntően meghatározzák, különös tekintettel arra, 
hogy azok finanszírozási kereteit is nagyrészt kijelölik. A szociális munkás 
tevékenysége, a napi munka gyakorlatában számos olyan tapasztalati tudással halmozza 
el őt, melynek nyomán a klienskör élethelyzetének nehézségeit, s az ezekkel való 
megbirkózási folyamat sajátosságait ismerve reális, s a változó körülményekhez 
naprakészen illeszkedő kezdeményezéseket fogalmazhat meg – felkeltve ezáltal a 
szakpolitika figyelmét az ellátórendszer bizonyos hiányosságaira. A gyakorló 
szakemberek körében megszületett dokumentumok és javaslatok publikussá tétele 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a szociális szolgáltatások és tevékenységek rendszere a 
felhasználói kör szükségleteinek és igényeinek pontosabb, naprakész ismeretére 
épüljön. 

A kliensekkel folytatott munka alapvető célkitűzése, hogy változás következzen be 
a kliens és a környezete közt lévő kapcsolatban. A folyamat facilitátora ebben a 
viszonyrendszerben a szociális szakember, de a változás elsősorban a kliens 
önaktivitására kell, hogy épüljön, miközben a változás nyomán elérni kívánt célok 
meghatározásában is domináns szerepet kell, hogy játsszon a kliens. Az együttműködés 
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során a felek kölcsönösen felelősséget vállalnak a folyamatért, melyben partnerként 
kezelik egymást. A kliens autonómiájának tisztelete, saját egyediségének és 
önmeghatározásának elfogadása, a szociális munka alapértékei közé tartozik, a segítő 
kapcsolat teljes folyamatában. „a szociális esetmunka fókuszában elsősorban a kliens 
választási, döntési alternatíváinak a kibontása áll, ugyanakkor maga a választás, 
döntés a kliens joga.” (Szabó, 1993, old.: 20) 

A szociális munkás szakma, más foglalkozásokhoz hasonlóan, napjainkra kialakította 
saját szakmai kultúráját, értékrendszerét és filozófiáját, melyek a szakemberek által 
megvalósított szerepekben, a szakmai kommunikációban és nyelvezetben, az aktívan 
praktizáló szociális munkások által megélt szakmai identitásokban reprezentálódnak. A 
szociális szakemberek identitásának megszilárdulása, az érett szakmai kultúra és az erős 
szakmai szervezetek azért is jelentenek rendkívül fontos bázist a terepen végzett munka 
mindennapjaiban, hisz a szociális intézményrendszer mediátor szerepén keresztül a 
társadalmi elvárások széles skálájával is szembesülnek a szakmabéliek, nem „csak” a 
kliensek problémáival. Miközben a többi humán segítő szakmához képest a szociális 
munkások jóval mélyebb ismeretekkel rendelkeznek a társadalmi folyamatokról, s azok 
hatásmechanizmusairól, az esetvezetés során gyakran a kliens belső erőforrásainak 
feltárása, s a segítő munka pszichológiai aspektusa kerül előtérbe. Miközben azonban a 
klasszikus pszichológiai megalapozottságú segítő szakmák (pszichoterapeuta, tanácsadó 
pszichológus…) esetében a folyamat fókusza a páciens/kliens „belső világára” irányul, 
itt az érdeklődés középpontjában az egyén és környezete közti kapcsolat áll, s így az 
intervenciók köre is erre irányul. Annak ellenére tehát, hogy a „tanácsadás” kifejezést, s 
a segítő kapcsolatokra jellemző segítői készségeket számos humán szakterületen 
alkalmazzák (Amundson et al. 2009., Kidd, 2006., Nelson-Jones, 2013. Sheward-
Branch, 2012.) az egyes szakmák tevékenységrendszerét, s azok határait pontosan 
jellemző, világos kompetenciahatárokat kijelölő definíciókra feltétlenül szükség van. 

Szociális munkát végző szakembernek – jelen kutatás keretei közt, összhangban a 
professzió elméletekkel csak azokat tekintjük, akik a szükséges tudás elsajátítása 
érdekében főiskolai vagy egyetemi képzést végeztek, s ezzel szakirányú diplomát 
szereztek szociális munka vagy szociálpedagógia szakon. A kétféle szociális képzés 
közti különbség és azonosság meghatározása évekig fontos témája volt a szakmai 
körökben folytatott diskurzusnak. Míg az általános szociális munkás képzés esetén a 
kliensek szélesebb körére vonatkozóan sajátíthatnak el ismereteket a hallgatók, addig a 
szociálpedagógusokat elsősorban az iskolai szociális munkára, s a fiatalabb 
generációkkal való foglalkozásra készítik fel, így tudásbázisuk némileg specifikusabb. 
(Budai 1995) Hazánkban a jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint nincs különbség a 
kétféle diploma között, ha az alkalmazás oldaláról vizsgáljuk, vagyis ugyanazon 
munkakörök betölthetők szociálpedagógus és szociális munkás végzettséggel egyaránt. 
A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzésért Egyesület (Iskolaszövetség) alapító 
tagjai és munkatársai közt megtaláljuk a szociális munkásokat képző intézmények 
oktatóit éppúgy, mint a szociálpedagógus képzésben érintett szakembereket, s az 
integrálódás folyamata, az együttműködés igénye az elmúlt két évtizedben tovább 
erősödött hazánkban ugyanúgy, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. 
(Kersting, 1996) A két végzettséghez kötődő hivatás ma egynek számít, a szociális 
munkások közé tartoznak a szociálpedagógusok is. 
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1.3 A felsőfokú szociális képzés és a szociális munkás szakma kialakulása 
hazánkban – az empirikus kutatások tükrében 

A szociális szakemberek körében végzett vizsgálatok hazánkban közel 15 éves múltra 
tekintenek vissza. A vizsgálatok egyrészt a hazai felsőfokú képzésben résztvevő 
hallgatók különféle sajátosságainak azonosítására – pl.: demográfiai jellemzők, 
pályaválasztási motivációk, hallgatók emberképe és értékrendje, pályakép (Kiss 1998., 
Fónai-Fábián, 1999., Juhász, 1999., Billédi 1999., Hegyesi és Nagy 2001., Fábián, 
2006.,Tóth E., 2006a és 2006b), másrészt pedig a szakmában praktizáló szakemberek 
jellemzőinek és tapasztalatainak (pl.:végzettségek típusai, motivációk, szakmai 
identitás, tevékenységformák, kihívások a szociális munkában (Pattyán-Szoboszlai, 
2006, Forrai-Ladányi, 2005.) irányultak. Mányai és Bass (2006) országos mintán 
végzett átfogó vizsgálatot a szociális intézményekben dolgozók körében, ahol több mint 
2900 szociális szakembertől gyűjtöttek össze értékelhető adatokat kutatásukhoz. 

A hazai vizsgálatok demográfiai eredményei alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a 
szociális képzésben részt vevő hallgatók több mint négyötöde nő, kiknek aránya 
folyamatosan tovább emelkedett a képzés megindulásától kezdve az évek során. 
(Mányai és Bass, 2006.) Az európai képzési és foglalkoztatási adatok szintén a nők 
arányának túlnyomó többségét mutatják a szociális szakmák területén, ami arra utal, 
hogy e tevékenységforma, napjainkban klasszikusan a női foglalkozások körébe 
sorolódik, magán hordozva ezáltal annak minden munkaerőpiaci következményét. 

A szociális képzés a legtöbb hazai kutatás eredményei szerint jelentős intergenerációs 
mobilitási esélyt hordoz magában, miután a különféle mintákon végzett vizsgálatok 
szerint a szülők kisebb hányada rendelkezik mindössze diplomával. Hegyesi és Nagy 
(2001), valamint Tóth (2006a) eredményei alapján a szülők közel kétharmada, Albert 
(2006) valamint Mányai és Bass (2006) átfogó kutatásában közel háromnegyede nem 
rendelkezik diplomával, s a szülők iskolázottsági szintje az utóbbi évekből nyert adatok 
szerint még tovább csökken. Fónai, Kiss és Fábián (1999) nemzetközi összehasonlítása 
szerint több, másik európai országban (pl.: Finnország, Németország, Olaszország) 
szintén az elsőgenerációs értelmiségévé válás egyik jellemző útja a szociális munka, 
mint pályaválasztás. 

A felsőfokú szociális képzések hazai indulását követően általánosan jellemző tendencia 
volt, hogy a hallgatók többsége nem rendelkezett komolyabb tudással arról, hogy mit is 
jelent valójában a szociális munka, s milyen tevékenységet folytatnak az ebben a 
szakmában dolgozók. Fónai eredményei szerint (1998) a hallgatók közel 40%-a 
semmilyen ismeretekkel nem rendelkezett a szociális munkás szakmáról, 
pályaválasztásukat elsősorban az emberekkel kapcsolatos személyes érdeklődés és a 
szociális érzékenység határozta meg. Fábián-Kiss-Fónai (2001) nemzetközi 
összehasonlításban ismét azt igazolta, hogy a hazai gyakorlat egybevág az európai 
trendekkel, hisz a finn, a német és az olasz fiatalok esetében is szerény mértékben volt 
jellemző a szociális szakmáról való tájékozottság. A pályadöntés hátterének legfőbb 
motívumaiként ott is az emberek és problémáik iránti érdeklődés, a segítés és az 
altruista viselkedésre való igény jelent meg. A humán tárgyak iránti vonzódás, mint 
középiskolában szerzett személyes tapasztalat, szintén közös magyarázó elvnek 
bizonyult valamennyi hallgatói mintában. 

Több vizsgálat során gyűjtöttek arra vonatkozóan adatot a kutatók, hogy milyen 
mértékben elégedettek a hallgatók saját szakválasztásukkal. A különféle egyetemi 
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csoportokhoz és képzőhelyekhez kapcsolódó kutatások eredményei szerint a legkevésbé 
elégedettek aránya közel 50% körül mozgott a Hegyesi és Nagy (2001) által vizsgált 
populációban, miközben a Veszprémi Hittudományi Főiskolán végzett vizsgálatok 
eredményei szerint (Albert, 2006), a megkérdezettek 94%-a nem bánta meg, hogy ezt a 
képzést választotta. A végzéshez közeledő hallgatók jelentős hányadának – egyes 
vizsgálati mintákban akár közel felének szándékában áll valamilyen 
társadalomtudományi területen újabb végzettség megszerzése, melynek indoka 
leginkább a szakmai-módszertani tudás elmélyítésére való törekvés. A hallgatók újabb 
tanulási tapasztalatra való nyitottsága kedvező tendenciának minősíthető, hisz egyrészt 
utal a szociális terület iránti mélyebb elköteleződésükre, másrészt pedig esélyt teremthet 
arra is, hogy szakmai készségeik, és saját hivatásszemélyiségük karbantartásának 
céljából tudatosan is nyitottak maradhassanak a későbbi képzésekre, s a mentálhigiénés 
jellegű személyiségfejlesztő munkára. 

A hallgatók elhelyezkedésének jellemzőire több kutatás is figyelmet fordított, közülük 
most azonban csak Mányai és Bass (2006) vizsgálatát említjük meg, akik országos, és 
nagy létszámú szociális szakembert érintő méréseik során azt tapasztalták, hogy a 
végzett hallgatók megközelítőleg kétharmada az, aki a diploma megszerzése után is a 
szociális pályán folytatja karrierjét. Azok a szociális szakirányú diplomával 
rendelkezők, akik férfiak, fővárosiak, diplomás szülők gyermekei illetve más egyéb 
felsőfokú végzettség birtokosai voltak – nagyobb valószínűséggel váltak 
pályaelhagyóvá, mint társaik. Vizsgálataik szerint nagyobb arányban maradtak a 
szociális pályán azok, akik esetében a szociális képzés választása kezdetektől tudatos 
lépés volt (80%), a szakmában végzett munkájukat hatékonynak tartották (76%), s úgy 
vélekedtek, hogy feladataik ellátására a képzés elvégzése után kompetensekké váltak. A 
szociális pálya iránt elkötelezettebb, s tartósan e területen munkát vállalók körében a 
szociális munkások anyagi megbecsültsége szintén elfogadottabbnak minősült (77%), 
mint azok esetében, akik végül pályaelhagyók lettek. 

Tóth (2006a) vizsgálatának eredményei szerint a hallgatók jelentős része úgy 
vélekedett, hogy szakmai szocializációját nagymértékben segítette a főiskolai képzés, 
melynek egyes elemi közül két tényezőt emeltek ki, mint szakmai identitásfejlődésük fő 
zálogát. Egyrészt a szakmai terepgyakorlatot nevezték meg, mint olyan képzési elemet, 
mely nagyban hozzájárult a szakmai szerepek elsajátításához, másrészt azonban a 
hallgatók egyéni tapasztalatainak megosztását támogató alkalmakat, melyek nagyban 
segítették a szakmai viselkedésre reflektáló gondolkodási minták tudatosítását, s az 
önreflektív technika elsajátítását. Koltayné, Billédi (2000, 2001) a szakmai 
identitásfejlődés egyik fontos tényezőjeként az érzelmi intelligencia fejlesztését jelöli 
meg, melyre az adott hallgatói célcsoportnak – vizsgálati eredményei tükrében – 
fokozott mértékben szüksége is van. Juhászné (2003) szociális képzésben részt vevő 
főiskolai hallgatók körében végzett vizsgálatai alapján a hallgatók megküzdési 
stratégiájának fejlesztésére tesz javaslatot, miután empirikus vizsgálatának eredményei 
alapján inkább az érzelemfókuszú, illetve passzív stratégiák alkalmazását preferálják az 
érintettek jelentős arányban. 

A szakmai identitásfejlődés egyik sajátos szempontjára hívja fel a figyelmet Horváth 
(1996), amikor a pedagógus és szociálpedagógus szakot párhuzamosan végző hallgatók 
szakmai identitásfejlődésének nehezítettségét elemzi munkájában, utalva a két pálya 
közti eltérő követelményekre, a szereppartnerek eltérő jellegzetességeire, vagy olykor 
akár az eltérő értékpreferenciákra. 
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1.4 A magyarországi felsőfokú szociális szakember képzés elmúlt 25 
évének rövid összefoglalása 

A szociális képzések hazai újraindulását a II. világháborút követően egy nagyszabású 
központi kutatási program eredményei alapozták meg többek között. Az 1970-es 
években lezajlott „Társadalmi Beilleszkedési Zavarok” kutatás zárójelentésében ugyanis 
ott szerepelt a javaslat, mely szerint szükség lenne olyan szakemberekre, akik speciális 
képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy hátrányos szociális helyzetben lévő csoportok 
számára segítséget nyújtsanak. Az intézményrendszer első, kísérleti jelleggel felállított 
tagjaiként, 1985-ben megalapított 12 családsegítő központ működtetését kezdetben még 
olyan emberekre bízták, akik szociális szervezői vagy pszichopedagógusi diplomát 
szereztek, az akkori Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. (Bányai, 1986) 
Ugyanebben az évben indult meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
posztgraduális, levelező tagozatos szociológus képzésén belül a szociálpolitikus képzés, 
ahol a 3 éves tanulmányi időszakot követően szociológus-szociálpolitikus diplomát 
kaptak a végzettek. Tekintettel arra, hogy a graduális képzés engedélyezésére csak 
később került sor, a nappali tagozatos alapképzés 1990-ben indult el ugyanott. 
Az 1985. évi I. törvény felhatalmazást adott, hogy a Művelődési és Közoktatási 
Miniszter szakértői testületet hozzon létre az egyes ágazati képzések létrehozása és 
fejlesztése céljából. Ennek nyomán alakult meg az ún.- Gesztori Bizottság, melyben a 
szociális képzések iránt elkötelezett szakemberek - a tervezett közép-, és felsőfokú 
szociális képzések tartalmi és szervezeti kérdéseivel foglalkoztak. Egy évvel később a 
Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének Társadalompolitikai 
Osztálya egy összefoglaló kötetben mutatta be az európai szociális munkások 
tevékenységrendszerét, illetve képzését, javaslatot téve egyúttal a hazai szociális-
munkás képzés megindítására. „A képzés célja, olyan szociális szakemberek képzése, 
akik egy megreformált szociálpolitikai rendszer különböző pontjain, megfelelő 
szaktudással, tudatosult értékekkel és érett személyiséggel képesek arra, hogy 
hozzásegítsék a hozzájuk fordulókat adott problémáik megoldásához, enyhítéséhez”. 
(Hegyesi G-Talyigás K., 1986, old.: 176) Komoly támogatást jelentett a képzések 
létrehozásának előkészületei kapcsán, hogy 1987-ben megalakult a Szociális és 
Egészségügyi Minisztérium, mely kormányzati szinten elsőként vállalta fel hivatalosan 
is a szociális szakma támogatását. A Gesztori Biztottság jogutódaként létrejött a 
Szociális Képzési Bizottság, melynek feladata a hazai szociális képzések felállítása és 
beindítása volt (Hegyesi, 1997.). A Szociális Képzési Bizottság tevékenysége nyomán 
az első kiemelt dátum az 1989/90-es tanév volt, melynek során két vidéki városban is 
megindult kísérleti jelleggel a felsőfokú szociális képzés hazánkban. Szekszárdon, az 
Illyés Gyula Tanárképző Főiskolán általános szociális munkás szakon, míg 
Esztergomban, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán szociálpedagógia 
szakon. A főiskolai képzések elindulásával párhuzamosan ugyanakkor egyre 
intenzívebben formálódott a különféle szociális szakmai csoportok önszerveződése is, 
melyek kiváló lehetőséget biztosítottak arra, hogy az újonnan elindult képzések kapcsán 
felmerülő dilemmák a szélesebb szakmai nyilvánosság előtt is megvitatásra 
kerülhessenek. Ezek közé tartozott pl.: az 1987-ben a Terézvárosi Családsegítő 
Központban megalakult Szociális Munkás Klub, mely alapja lett az 1988-ban létrejött 
Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének. (Tordainé, 1996.) Szintén a 80-as 
évek végén alakult meg a Szociálpolitikai Műhely (mely a TIT és az ELTE BTK közös 
kezdeményezése volt), valamint a Hirschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület – melyet 
az ELTE BTK oktatói és hallgatói közösen hoztak létre. (Győri, 1996.) Az egyes 
képzési helyszíneken leginkább az adott intézmény képzési profiljához illeszkedő 
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tartalmakkal indult el a szociális szakemberek felkészítése, így a szakma születése 
kapcsán kibontakozó viták is az álláspontok sokszínűségét mutatták. Volt, ahol 
elsősorban a pedagógiai szemlélet, míg másutt a közösségi szociális munka vagy a 
társadalomkritika került az érdeklődés középpontjába. Miután az éppen kialakulófélben 
lévő három szak – a szociálpolitika, a szociális munka és a szociálpedagógia kereteinek 
tisztázása nem zárult le az első egy-két év alatt, a Szociális Képzési Bizottság arra tett 
javaslatot, hogy a felsőfokú képzésben oktató tanárok részvételével közösen kerüljenek 
kidolgozásra a képzés egységes tartalmi elemei. A konszenzus kialakításának helyszíne 
– az 1990. február 2-6. között lezajlott Soproni Konferencia volt, mely azóta is 
mérföldkőnek számít minden hazai szociális képzés tekintetében. A szociális képzések 
tartalmi elveinek összehangolására és a közös tantervfejlesztésre egyrészt a diplomák 
összehasonlíthatóságának igénye, másrészt pedig a nemzetközi standardokhoz való 
közelítés szükséglete miatt volt leginkább szükség. A Soproni Konferencia egyik 
legfontosabb eredményeként meghatározásra kerültek a 4 éves általános szociális 
munkás képzés tantervi irányelvei, s az egyes képzésekre egyedileg jellemző 
sajátosságok tiszteletben tartása mellett, meghatározásra kerültek a képzések közös 
elemei, a szakmai képzési profilok. (Budai, 2005.) A kibontakozó képzési program 
egyik fontos sajátossága volt, hogy szemléletmódjában az angolszász gyökereken 
alapuló segítő modell tükröződött, ahol „a szociális munkát árnyalt, kvalifikált 
mesterségként fogta fel, amelynek megalapozásához komplex ismereti háttérre és 
igényes gyakorlati felkészítésre van szükség, miközben komoly figyelmet szentelnek a 
szakmai személyiség alakítására is.” (Szabó, 2005, old.: 2) A konferencia résztvevői 
megállapodtak abban, hogy az általános képzés mellett, már a főiskolai évek során 
legyen lehetősége a hallgatóknak valamilyen speciális szakmai területen bővebb 
ismeretanyagra szert tenni, vagyis „előszakosodni”. A képzés döntő részében 
ugyanakkor a szélesebb alapképzettséggel és többféle készséggel rendelkező szakember 
ideálját tartották követendő példának, hisz ez a munkaerőpiac igényeihez is jobban 
illeszkedőnek mutatkozott abban az időben. A hallgatók végül a képzés utolsó két 
félévében választhattak specializációt (azaz bővített képzést), a gyermek-, és 
ifjúságvédelem, a mentálhigiéne, a rehabilitáció és a szociális gerontológia területén. 
Azt, hogy a hallgató, mely területre vonatkozóan rendelkezik speciálisan több 
képzettséggel, egy az oklevélben szereplő betétlap igazolta. A képzés kereteként ekkor 
3540 órát határoztak meg, melynek 40%-át, vagyis 1420 órát gyakorlati képzésre kellett 
fordítani. Az egyes képzőintézmények 5-10 %-ban dönthettek szabadon arról, hogy 
milyen elemeket emelnek be – intézményi sajátosságaikhoz igazodva saját tanterveikbe. 
Ezek a képzési kritériumok a 6/1996 (I. 18.) 54. sz. kormányrendelet megjelenéséig 
maradtak érvényben (Talyigás, Hegyesi, 1990.). Még 1990 őszén, a Soproni 
Konferencián született dokumentumok elveit érvényesítve újabb főiskolai képzések 
indultak el hazánkban. Bekapcsolódott a képzésbe a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskola, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Főiskolai Kara, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Főiskolai Kara (Szombathely), a Szegedi Orvostudományi Egyetem, s így 
gyakorlatilag az ország minden nagyobb régiójában megindultak az általános szociális 
munkás és a szociálpedagógus főiskolai, valamint a szociálpolitikus, egyetemi szintű 
képzések. Mindezzel párhuzamosan már az ország 13 középiskolájában folytattak 
iskolarendszerű, középfokú szociális képzést. Az egyetemi szociális munkás szak 1992-
ben egészítette ki a felsőfokú képzési formák sorát, azzal a célkitűzéssel, hogy ezáltal 
teljeskörű legyen a hazai felsőoktatásban a szociális képzések rendszere, s lehetővé 
váljon a hallgatók doktori tanulmányokra való felkészítése is. Szintén a konferencia 
eredményének eredményeként alakult meg 1990-ben az Iskolaszövetség (akkor még: 
Szociális Munkás és Asszisztens Képző Iskolák Egyesülete), azzal a célkitűzéssel, hogy 
a szociális képzések fejlesztése és minőségének biztosítása érdekében dolgozzon. 
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1993-ban adtak ki első alkalommal Magyarországon szociális törvényt (1993. évi 
Törvény a Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról), mely az ellátási formákat és 
szinteket, valamint a klienssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket ugyan 
szabályozta, de a szociális szakemberekkel kapcsolatban mégsem hozott létre 
egyértelmű szabályozást. Az 1994-ben elkészült (2/1994. (I.30.) végrehajtási rendelet I. 
sz. melléklete a szakmai létszám irányszámait úgy határozta meg, hogy az 
intézményeken belül kialakított szociális álláshelyek 25%-a felsőfokú végzettséggel 
kell, hogy rendelkezzen, míg a további 75%-a az alkalmazottaknak közép-, vagy 
alapfokú végzettséggel is foglalkoztatható. Ezzel összefüggésben ugyanakkor a 
szociális végzettségű szakember alkalmazása nem vált egyértelmű követelménnyé, s ez 
hosszabb távon is meghatározta, hogy az intézmények alkalmazottaival szemben nem 
volt feltétlen elvárás továbbra sem a szociális szakmai képesítés megszerzése, hisz 
bármilyen humán diplomával rendelkező munkatárs törvény szerint betölthette a 
pozíciókat. A foglalkoztathatósági kritériumoknak e törvényi szinten tág értelmezése 
hosszú ideig nem kedvezett a szakmai végzettséget szerzett munkatársaknak, s a 
szociális intézmények alkalmazottai közt gyakran döntő többségben találhattunk 
olyanokat, akiknek nem volt szakirányú végzettsége, még 10 évvel később sem. 
A szociális képzések „újrakezdési” időszakának legfontosabb jellemzőit Budai és mtsai 
(2006) a következőképp foglalják össze: 
 

 a képzés létrehozatalában a társadalmi és szakmai szükségletek meghatározóak 
voltak; 

 idővel a képzések is szakmapolitika formáló erővel rendelkeztek; 
 létrehozták a hazai szociális képzések tanterveit, de a biztos tudományos háttér 

megalapozása mind a szakma mind pedig a képzés vonatkozásában még 
elmaradt; 

 a modern szemléletű képzési programokat egy poroszos hagyományokkal 
rendelkező oktatási rendszerben kellett kialakítani és megvalósítani; 

 a hazai képzések a világ különféle pontjain már hagyományokkal rendelkező 
szakma és képzések tapasztalatait felhasználva építhették ki curriculumaikat, s 
ehhez kellett integrálni a hazai szükségleteknek megfelelő formákat; 

 a képzések közös törekvése volt a stabilitásra és biztonságra törekvés, s ezzel 
együtt a tudományos szempontoknak való megfelelés, miközben fontos maradt 
számukra a gyakorlatorientáltság, a társadalmi folyamatokra és azok 
következményeire történő folyamatos reflektálás. 
 

Budai (2004) a szociális képzések hátrányát elsősorban abban látja, hogy azok, akik 
foglalkozásszerűen szociális tevékenységet folytatnak, azok jelentős része nem vett 
részt a szociális felsőfokú képzésben, miközben a tudományos háttér növekvő 
követelményrendszerével összefüggésben később e szakemberek bekerülése a képzésbe 
egyre nehezebbé vált. 
Az 1990-es évek során elindult felsőfokú alapképzések pedagógiai, tudományegyetemi, 
egészségügyi és egyházi keretek közé illeszkedtek be. A tudományegyetemeken 5 éves 
képzési ciklussal egyetemi kimenetet biztosító szociálpolitikus vagy szociális munkás 
szakok, míg a főiskolákon 4 éves képzésben, szociális munkás vagy szociálpedagógus 
főiskolai végzettséget adó diplomát szerezhettek a hallgatók. Az 1990-es évek során a 
szociális képzéseket indító felsőoktatási intézmények száma jelentősen bővült, így 
2005-re már 21 képző helyen indítottak ilyen jellegű képzést hazánkban. Ezzel 
párhuzamosan ugrásszerűen megnövekedett a szociális képzésben tanuló hallgatók 
száma is, hisz míg 1996/97-ben összesen kb. 4100 hallgató járt nappali tagozatra, addig 
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2005/2006-ban, már közel 11.000 diák járt nappali tagozaton valamilyen felsőfokú 
szociális alapképzésre. (Budai és mtsai 2006.) 
2004-ig, vagyis az első főiskolai évfolyamok elindulásától kezdve számított 15 éven 
belül már több mint 12 200 szociális szakirányú diplomát adtak ki az egyes felsőfokú 
intézmények (Budai-Csoba-Goldmann, 2006.), míg napjainkra 20 000 fő fölötti 
szociális felsőfokú végzettségről számolnak be az egyes szakmai források.  
A szociális képzések során tanított főbb tantárgycsoportok: a szociális munka, a 
társadalom és szociálpolitika, a társadalomismeret, a pszichológia, a jog-és 
politikatudomány, a statisztika, a kutatásmódszertan, a pedagógia, a közgazdaságtan és 
végül az egészségügyi ismeretekhez kötődő tantárgyak voltak. A képzés kezdeteitől 
fogva kitüntetett hangsúlyt kaptak a különféle jellegű és formájú gyakorlatok, melyek 
közül is különösen fontos a terepen – vagyis a szociális intézménynél szerzett szakmai 
tapasztalat, mely végigkíséri a képzés valamennyi félévét.  
A képzések jelentősebb átalakulására ezt követően a Bolognai-rendszerre való áttérés 
kapcsán került sor, ahol a felsőoktatásban bekövetkezett változásokhoz igazodva, a 
szociális képzés is bachelor és master szintekre tagolódott. (Budai 2006) A 2006-ban 
indult BA szociális munka és szociálpedagógia alapszakok esetében a képzési struktúra 
6+1 félévesre változott, melyben a korábbi képzésben oktatott tudományterületekhez 
tartozó elméleti és gyakorlati kurzusok szerepelnek – csökkentett óraszámban. A képzés 
továbbra is a társadalomtudományi képzési terület szociális ágához tartozik, ahol a 7 
félév alatt 180+30 kreditet kell teljesítenie a hallgatóknak. A szakmára való felkészítés 
jelenleg is erősen gyakorlatorientált, így a gyakorlati kurzusok keretén belül 
megszerzendő kreditek száma minimum 90, melyből az összefüggő szakmai gyakorlat 
kreditértéke: 30. A szociális munka alapképzési szakképzési és kimeneti követelményei 
a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet szerint a szociális munka mellett a következő 
tudományterületeken írnak elő tanulmányi kötelezettséget: társadalom-, és 
szociálpolitika, szociológia, közgazdaságtan, pszichológia, egészségügy, informatika, 
pedagógia, jogtudomány. A szociális munka alapszak befejezése után a hallgatók 
Szociális munka MA, Szociálpolitika MA illetve más Társadalomtudományi MA 
képzésben folytathatják tanulmányaikat. (Az érvényben lévő Képesítési Követelmények 
megtalálhatók az 1. sz. mellékletben) 
2014 szeptemberében összesen 14 hazai felsőoktatási intézmény tervezi szociális 
munkás alapszak, míg 7 intézmény a szociálpedagógia alapszak elindítását. A szociális 
területhez kapcsolódó mesterszakos képzések közül 3-3 egyetemen képeznek majd 
szociális munka illetve szociálpolitika szakos hallgatókat, míg a többéves 
hagyománynak megfelelően, egyedül a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán indul 
szociális munka és szociális gazdaság mesterszak. (www.Felvi.hu) A képzésre való 
igények, tehát továbbra is megjelennek, ha az ezredforduló környékén tapasztalt 
hatalmas létszámnövekedéshez képest, ma szerényebb is a hallgatói létszám – sok más 
felsőoktatási szakhoz hasonlóan. 

1.5 Segítő kapcsolat, segítő hivatás 

A segítés bizonyos formái már évezredek óta léteznek és ismertek az emberiség 
történelmében. A helyzetek alapja minden esetben egy olyan szituáció, ahol egy vagy 
több személy nem képes saját szükségletét kielégíteni – így például éhezik, beteg, nincs 
fedél a feje felett… A modern társadalomban a társadalmi szerkezetváltozásokkal, s 
átalakult léthelyzetekkel összefüggésben, számos olyan intézményrendszer és 
szolgáltatás jött létre, mely e szükségletek kielégítésének törvények által biztosított és 
szabályozott igénybevételi lehetőségét kínálja. 
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A természetes emberi kapcsolatok által nyújtott segítséget és támogatást ezekben a 
társadalmakban az ún. segítő kapcsolatok veszik át. A segítő kapcsolatok elnevezés 
szűkebb értelemben a különböző pszichoterápiás formákat jelöli, tágabb értelemben 
azonban számos olyan segítségnyújtási forma idetartozik, ahol két vagy több ember 
közt, egy személyes kapcsolatra épülő, pszichológiai és kommunikációs törvények 
alapján működő segítségnyújtás történik (Fodor-Tomcsányi, 1990.). A humán 
segítségnyújtás e formáit nevezi a szakirodalom gyűjtőnéven – segítő foglalkozásnak, s 
ide sorolja többek közt például a pedagógus, a lelkész, a szociális munkás, az ápoló 
szakmákat. „E humán foglalkozású szakemberek tevékenységük jellegéből adódóan 
fokozott mértékű érzelmi kapcsolatban állnak az emberekkel. Ezért különösen fontos, 
hogy olyan pszichológiai képzettségre és jártasságra tegyenek szert, amely alapján 
jobban képesek eligazodni az érzelmek és az emberi kapcsolatok terén”. (Fodor L-
Tomcsányi T, 1990, old.: 19) A segítő kapcsolatban résztvevő személyek 
leggyakrabban ketten vannak, ahol a segítőt gyakran „tanácsadóként”, míg a segítséget 
kérőt „kliensként” definiálják. E kapcsolati forma pszichológiai jellegzetességeit, 
melyben az érzelmi megértés kitüntetett szerepet kap Carl Rogers írta le először. 
Véleménye szerint a segítő kapcsolat sarkköve maga a személyiség, melynek empátiája, 
nyíltsága a másik iránti hiteles és őszinte elfogadása lesz az, mely a „gyógyító” hatást 
eredményezi a két fél közti interperszonális kapcsolatban. A segítő szakember oldaláról 
ez a saját személyiségével való folytonos törődést igényli, melynek nyomán 
megmunkálásra kerülnek mindazok az élmények, elakadások és konfliktushelyzetek, 
melyek akadályaivá válhatnak az „itt és most” tanácsadási szituációban szükségszerű 
összerendezettségének, s figyelme teljes „odaszentelődésének”. „Az érett, hatékony 
segítő kapcsolatban a segítő reálisan látja önmagát, tud bánni szorongásaival, 
félelmeivel, elfogadja gyengeségeit, korlátait.” (Fodor L-Tomcsányi T, 1990, old.: 26)  

A szociális szakember személyisége, mint a munka fedezete 

A humán segítő szakemberek munkavégzése kapcsán gyakran hallhatjuk azt a 
kijelentést, mely szerint munkájuk legfőbb eszköze saját személyiségük. Viselkedésüket 
gyakran minősíti környezetük az altruista jelzővel, melyet sokan a proszociális 
viselkedés szinonímájaként említenek. Batson és munkatársai (2002) ugyanakkor az 
altruizmus tekintetében a motivációt, s nem a magatartást, vagyis az észlelhető 
viselkedést tekinti meghatározónak. Egy proszociális, másokon segítő viselkedés 
hátterében ugyanis akár önző szempontok és megfontolások állhatnak, míg az altruista 
tendenciákkal jellemezhető személyiség számára a segítő viselkedés intrinzik módon 
válik jutalmazóvá. „Az altruista viselkedésre való hajlam ugyan velünk született 
késztetés, de kondicionálása és megfelelő begyakorlása fejlődéslélektani folyamat.” 
(Pikó, 1995, old.: 176)A gyermekkorban elsajátított kötődési minták jellegzetességei 
fontos szerepet töltenek be későbbi társas kapcsolatainkban, s így humán segítő 
szakemberként is lényeges lehet e mintázat következményeinek tudatosítása (Lisznyai, 
2007). Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szociális tanulás folytonos esélye által – 
lehetőségünk nyílik a kapcsolati mintázatok korrekciójára és a személyiség érzelmi 
harmóniáját, valamint a megfelelő szakmai identitás kialakulását szolgáló 
változtatásokra.(B. Erdős-Kiss 2012) 

Az altruizmus egyik legfontosabb forrásaként többen az empátiát azonosítják (Batson et 
al., 2002.), ugyanakkor nem tekinthetjük mégsem az altruizmus kizárólagos forrásának. 
Kalliopuska (1992) háromféle segítő típust különböztet meg. Az ún. valódi segítőket – 
nézete szerint magas fokú empátia jellemzi, melyhez morális elkötelezettség és 
bizonyos kognitív készenléti állapot társul. A normatív segítők esetében az empátia 
relatíve alacsony szintje mellett a társadalmi elvárásoknak való megfelelés iránti 
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fokozott igény tapasztalható. Segítenek, mert úgy látják, hogy a társadalmi környezet 
ezt elvárja tőlük, s ezért külső elismerést kaphatnak. A racionális segítők esetén az 
alacsony empátiaszint alacsony megfelelési igénnyel egészül ki a társadalmi 
elvárásokkal szemben, így esetükben a segítés pusztán racionális indokokkal 
magyarázható. A három segítő típus pályaválasztási motívumait konkrét példákkal 
illusztrálva elmondhatjuk, hogy egy „valódi segítő” azért lesz szociális munkás, mert az 
általa elsajátított, s fiatalkorában én-azonosnak tekintett értékrendben a szociális 
munkások által végzett tevékenység fontos, önmaga és a társadalom számára egyaránt 
értékes aktivitásformát jelent. A normatív segítő választásának hátterében például a 
szülői elvárások, s a környezetből érkezett visszajelzések játszanak kulcsfontosságú 
szerepet – ő az, aki elsősorban mások szerint alkalmas a pályára. A racionális segítő 
választási motívumait meghatározhatja pl.: egy kínálkozó kedvező munkaerőpiaci 
lehetőség, a képzés vagy a munkahely „közelsége. A „valódi segítő” identitás, mint 
egyfajta szakmai ideálkép kialakulásának azonban alapfeltétele az egyén stabil 
önbecsülése és identitása, hisz ezek által válik elkerülhetővé, hogy szereppartnereitől 
saját én-gyengeségének megerősítését várja. Az altruista viselkedés nyomán ugyanis a 
társas környezetből kapott szociális visszajelzések komoly csábítást jelenthetnek, hisz 
olyan pszichikai előnyökhöz juttathatják az egyént, melyek megbecsülésről, szeretetről, 
saját fontosságunkról üzennek (Batson et al., 2002). A humán segítő szakember 
mentálhigiénés állapotának folyamatos karbantartása ily módon megkerülhetetlen 
alapfeltétel, hisz ennek segítségével válik fenntarthatóvá a kliens és segítője közti valódi 
partneri viszony, s válik elkerülhetővé a túlgondoskodás (overhelping) vagy a kiégés 
(burnout) tendenciája. A téma, s a humán segítő szakemberek körében megjelenő 
fokozott pszichés terhelés jelentőségét rendkívül jól érzékelteti, hogy hazánkban az 
elmúlt két évtizedben tömegesen jelent meg a témával kapcsolatos tudományos 
publikációk és kutatások sorozata (Pikó-Piczil, 2001., Piczil-Pikó, 2003., Győrffy-
Ádám, 2004., Petróczi, 2007., Juhászné, 2009) melyhez képest, sajnálatos módon 
alacsony arányban tapasztalhatjuk a fent említett jelenségek szervezett, hivatalos 
keretek közt megvalósuló szakmai prevencióját. (értsd: szupervíziós csoportok, 
tréningek és szervezetfejlesztő programok a szociális intézmények munkatársai 
számára). A magyarországi szociális ellátórendszer jelenlegi gyakorlatának 
nehézségeivel szemben ugyanakkor jó esélyt teremthet – megfelelő források, és 
szakpolitikai intézkedések nyomán a változásra, hogy a szakmai személyiségfejlesztés 
elméleti és gyakorlati módszertana – számos elemében, s nem csak a felsőfokú képzés 
időszakára vonatkoztatva már kidolgozott, s akkreditált programok formájában 
hozzáférhető. (lásd: szociális továbbképzések, posztgraduális szupervízor képzés. 

A szakmai személyiségfejlesztés egyik fontos célkitűzése az egyén önreflektív 
képességének fokozása, vagyis az, hogy mintegy kívülről rápillantva saját 
hiedelmeinkre, érzelmeink és észleléseink forrásaira, tudatosíthassuk azok összetevőit, s 
megértsük az ezáltal generált hatásokat saját interakcióinkban. Az önreflektív 
képességre való hajlam fejlesztésének egyik legfontosabb hivatalos keretét a 
szupervízió adja, melynek hazai fejlődéstörténetét mutatjuk be néhány mondatban a 
következőkben. Hasonlóan az Egyesült Államokban és Európában megfigyelhető 
tendenciákhoz, Magyarországon is a szociális munkás szakma volt az egyike azoknak, 
mely elsők közt igényelte az önálló szakmaisággal rendelkező szupervízor hálózat 
kialakítását. Az 1990-es évek első felében, vagyis nem sokkal a felsőfokú szociális 
képzések megindulását követően megjelentek azok szervezeti kezdeményezések 
(MENTOR egyesület, Szupervíziós Egyesület, majd a Független Szupervízorok 
Csoportja), melyek a hazai szociális szakma szupervíziójának feltételrendszerét 
igyekeztek megalapozni, illetve kimunkálni. 1994-ben holland és német szakemberek 
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vezetésével megkezdődött hazánkban az első diplomás szupervízorok kiképzése, majd 
1996-ban Bagdy Emőke vezetésével megalakult a Magyar Szupervízorok Társasága, 
ahol több szakmai műhely képviselői, így a szociális képzésben elkötelezett 
munkatársak is egyenrangú helyet kaptak. A gyakorló szociális szakemberek némileg 
szélesebb csoportja számára 1998-tól posztgraduális képzés keretei között, először a 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen vált elérhetővé a szupervízor képzés, majd 
ezt követően a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszéke vált a képzés 
gondozójává. (Bagdy-Wiesner, 2006.)  

A szociális munka szupervíziójának hazai modelljében – megegyezően az általános 
hazai szupervíziós gyakorlattal, a szupervízió folyamatát egy tanulási helyzetként 
értelmezik, melyben a szupervízióban részesülő munkatárs szakmai kompetenciájának 
fejlesztése, az aktuális elakadásban nyújtott támogatás reflektív tanulási szituáció 
keretei közt valósul meg. (Wiesner, 1996) Ennek érdekében a szupervízor függetlensége 
az adott szociális intézménytől olyan alapkövetelmény, melynek megvalósulása 
elkerülhetővé teszi, hogy az intézményvezetés kontrollt gyakorolhasson a szupervízor 
felett, s így egyenrangú tanulási helyzet alakulhat ki – a szupervízor és a szolgáltatását 
igénybevevő szociális szakember között. A humán segítő szakmák dolgozóinak 
szakmai személyiségfejlesztése, mint a munkavégzés hatékonyságát, s a szakember 
lelki egészségvédelmét egyaránt szolgáló folyamat, a szociális munkás képzés során 
is kitüntetett szerepet kap. A pályaidentifikációs folyamat, valamint a segítő 
személyiségéhez kötődő erőforrások és akadályok feltárásának támogatása érdekében, 
már a képzés első szemeszterében találkoznak a hallgatók olyan szakmai 
gyakorlatokkal, melyek e célkitűzést, s a szociális szakma hivatásként történő 
értelmezését szolgálják. A hivatás-személyiség Allport (1961) által meghatározott 
fogalmának a hazai tudományos közéletben való meghonosítása Bagdy Emőke nevéhez 
kötődik. Allport az ön-kiterjesztéshez tartozó fogalomként definiálja a hivatás-érzést, 
melynek alapja a szeretet és az odaadás. „Az vagyok, amit szeretek, ami hozzám 
tartozik, és amit magamból másoknak átadhatok. Mindazt szeretem, aminek odaszánom 
magam, s miközben odaadom magam egy ügynek, feladatnak, személynek, magamból 
terjesztem ki, adom át azt, ami az enyém volt, általa mégis én lehetek több, gazdagabb. 
Ez jelenik meg a hivatásérzésben, amely szeretet és odaadás nélkül, puszta 
„kenyérkeresés” volna.” (Bagdy, 1996a, old.: 37)A hivatás fogalmában ugyanakkor 
megjelenik a „hívás”, a „szolgálat” elfogadásának, a kötelezettség vállalásának is az 
aspektusa, mely által kifejezésre jut, hogy az adott személy fontosnak tartja egyéni 
érdekeit háttérbe szorítva is az ügy szolgálatát, s feladata teljesítését. A hivatásának élő 
személy olyan tevékenységet választott pályájaként, melyben életfeladatát törekszik 
teljesíteni, mintegy sorsként vállalva küldetését. „A hivatásra megérik, de érlelhető és 
alkalmassá is tehető a személyiség, ezért jogos „hivatásszemélyiség”-ről beszélnünk 
(Bagdy, 1996a, old.: 38) 

A humán segítő szakemberek tulajdonképpen a professzionalizálódott altruizmus 
hordozói (Bagdy, 1996a), akiknél tartós potenciálként, mint egy készségszintű 
jellemvonás van jelen a valódi altruista törekvés. Számukra a másokon való segítés 
olyan kihívásként és vonzerőként jelentkezik, melynek megvalósítása során örömöt 
élnek át, hivatástudat és saját foglalkozásuk iránti elkötelezettség jellemzi őket. 

A „segítő szakember” elnevezés egy gyűjtőfogalom, hisz sokféle élethelyzethez 
kapcsolódva, illetve ezek változtatására szerződve nevezhetünk egy szakembert segítő 
szakembernek. A segítő kapcsolat, illetve segítő szakember fogalomhasználattól 
eltérően azonban úgy tűnik, hogy általános segítő identitás nem létezik, hisz az egyes 
konkrét foglalkozási szerepekhez kötődően (orvos, ápoló, szociális munkás…) olyan 
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jellegzetes identitás különbségek rajzolódnak ki, melyek a vonatkozó szakmai 
szerepszocializációs folyamat nyomán bontakoznak ki. A különféle segítő hivatások 
eltérő szakmai normarendszerrel és etikával rendelkeznek, szereppartnereikkel is 
jelentősen eltérő hierarchikus viszonyokat jelenítenek meg, gondoljunk pl.: egy orvos-
beteg, egy tanár-diák, vagy egy családgondozó-kliens viszony sajátos interperszonális 
jellemzőire. Miközben a tanár folyamatosan értékel és osztályoz, a szociális szakember 
számára kifejezetten tilos minden minősítő megnyilatkozás kliensével kapcsolatban, 
amennyiben a szakma alapértékeit figyelembe vesszük. (Nemes, 1996.) A megfelelő 
szakmai identitás megszerzésében a szakmai követelmények, értékek és normák 
elsajátítása mellett fontos, hogy egy adott segítő szakma képviselői világos 
kompetenciahatárokkal szembesülhessenek, s így tevékenységeik során védettséget 
élvezzenek a kompetenciájukon kívül eső beavatkozások megvalósításával szemben. E 
kérdéskör fokozott jelentőséggel bír azon szakmák esetében (pl.: szociális munka vagy 
szociálpedagógia), ahol egy újonnan kialakult szolgáltatás-, és tevékenységrendszer, 
valamint ennek képviselői keresik szakmaiságuk határait, elhelyezve ezáltal 
professziójukat a foglalkozások rendszerében. Az a társas környezet, melyben a 
kompetenciahatárok kijelölése, a személyes szakmai identitás formálódása megvalósul, 
nagymértékben függ a szélesebb társadalmi környezet általános normáitól, a segítésről, 
azon belül is a hivatásos segítségnyújtásról vallott nézeteitől, s attól a mozgástértől, 
melyet az érvényben lévő szakpolitikai irányítás biztosít számára. Az identitásfejlődés 
vonatkozásában megtapasztalható serdülő-, és ifjúkori személyiségsajátosságok 
hasonlóképp fontos szerepet játszanak az érett szakmai identitás kialakulásában, hisz 
azok, akik az életfeladataik jelentős hányadában még nem érettek meg az 
elköteleződésre és a felelősségvállalásra, azok saját karrierjük vonatkozásában nagy 
valószínűséggel hasonlóképp kerülik egyelőre a döntéshelyzeteket. (Lukács, 2013.) 

1.6 A humán segítő szakemberek felkészülése a szakmára  

A segítő foglalkozásokra történő felkészülés során a segítő kapcsolatra történő kiképzés 
igen nagy hangsúlyt kap, mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind Európa 
országaiban, s ennek jelentőségét a hazai humán segítő szakemberek képzésében 
érintettek is azonnal felismerték. Ezt az állítást kiválóan igazolja az is, ahogy Szilágyi 
(2007) a humán szolgáltatás fogalmának meghatározása során a következőket írja: „A 
humán szolgáltatás olyan szolgáltatási forma, amelynek középpontjában az ember áll. 
Az ember, az állampolgár, személyes érdekeivel és egyedi életfelfogásával és sajátos 
élményvilágával, egyéni tapasztalataival. A humán szolgáltatás olyan tevékenység, 
amelyben a résztvevők mindegyikére jellemző az egyediség, akár szolgáltató, akár 
szolgáltatást igénylő.” (Szilágyi, 2007, old.: 10)  

Tekintettel arra, hogy a pályaszocializációs személyiségfejlesztő munka az egyén 
általános szocializációs folyamatának részeként valósul meg, így annak sajátosságait 
alapvetően magán hordozza. Mindazok a kapcsolati minták, konfliktuskezelési módok, 
megküzdési stratégiák, kommunikációs stílusok, melyek a hallgató korábbi 
élettapasztalataiból épültek fel, itt interakcióba lépnek azokkal a szocializációs 
hatásokkal, melyet a szakmai környezet kínál, illetve elvár. A társas kapcsolatokon 
keresztül létrejövő tanulási folyamat eredményeként olyan viselkedés-, és 
attitűdváltozás valósulhat meg, mely a személy adott társadalmi közegbe, illetve 
szakmába történő beilleszkedését szolgálja. Mivel a folyamat kulcsfontosságú 
jellemzője, hogy interakciókon keresztül valósul meg, az adott személy nem csak 
részese, de aktív formálója is egyben saját szocializációs útjának. 
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A segítő hivatásra történő felkészülés folyamatában komoly szerep hárul azokra a 
felsőfokú oktatási intézményekre, akik részt vállalnak a humán segítő szakemberek 
képzésében. Munkájuk során az elméleti tudásanyag és a hallgatók szociális 
készségeinek fejlesztésén túl, hozzá kell, hogy járuljanak a szakmai személyiség 
kialakításához. 

A pályaszocializációs előkészítő folyamatok három különböző, ugyanakkor 
egymással szoros kapcsolatban álló aspektusa a szociális képzésben, hasonlóan a 
többi edukatív-reedukatív kompetenciamodellen alapuló képzéshez a következők:  

1. Elméleti képzés = ahol a szakma elméletének megismerése történik, s így 
értelmezhetővé válik, mit-miért tesz a szakember. 

2. Módszertani képzés = melyben elsajátítják a hallgatók a szakma művelésének 
„hogyan”-ját. 
Ebben a képzési formában kitüntetett jelentőséggel bír a „képalkotás” jelensége, 
vagyis az, hogy elképzelhetővé váljanak azok a modellek, amit a szakma kínál, s 
észlelhetővé váljanak azok a cselekvési minták és szerepviselkedés formák, 
melyeket elvár, miközben eszköztárat építenek a diákok saját pályájuk 
gyakorlásához. 

3. Személyiségfejlesztés = ahol a cél, a megfelelő szakmai szerepviselkedés, s az 
érett szakmai identitás élményének megalapozása. Ennek keretén belül a 
hallgatók olyan kérdésekre keresik személyes válaszaikat, mint a „ki vagyok 
én?” illetve a „ki lehetek én?” – az adott foglalkozás gyakorlása által. Lényeges 
megjegyezni, hogy a pályaszocializációnak ez a formája mind elméleti mind 
pedig a gyakorlati ismereteik integrációját is igényli, így a három képzési irány 
közül ezt tekinthetjük a legkomplexebbnek. 

A választott szakmával összekapcsolódó szocializációs feladatokra való felkészülés 
mellett a felsőfokú tanulmányokkal párhuzamosan, egy másik jelentős szocializációs 
mechanizmus is zajlik, az ifjúkori identitáskeresés folyamata (Ritoók-Gillemontné, 
1994). A két folyamat egymásra gyakorolt hatását, s azok összefüggéseit, napjainkban a 
pályaszocializáció kutatói, mint a karrierdöntés bizonytalanságát, illetve a szakma iránti 
elköteleződés prediktív tényezőit vizsgálják leggyakrabban.(Lukács, 2007., Tulics, 
2011., Kézdy 2007, Lisznyai et al. 2011., Creed at al. 2004, Luzzo-Hutcheson, 1996.)  

A segítő szakmák választásának indítékait többen is kutatták (May et al. 1985, Wills, 
1982, Schmidbauer, 1992. Guy, id.: Fonyó és Pajor szerk. 1998.), különös figyelmet 
fordítva annak jelentőségére, hogy a választás mögött meghúzódó érvek a szakma 
gyakorlásának aspektusából szemlélve – funkcionális vagy diszfunkcionális oknak 
minősülnek-e. James Guy (1987, id.: Fonyó-Pajor szerk. 1998.) a segítő hivatás 
választásának diszfunkcionális okaként azonosította: a megoldatlan emocionális 
problémát, a helyettesítő helyzetmegoldást (amikor az egyén másokon keresztül éli meg 
az életét), a magányt és az elszigeteltség élményt, a hatalomvágyat, a szeretetvágyat és 
az ún. helyettesítő lázadás jelenségét, melyben egy megoldatlan harag képezi a választás 
alapját. Mindezen indokok a bennük rejlő pszichodinamikai sajátosságok révén a segítő 
kapcsolat optimális működését megnehezítik, s annak eredményességét 
megkérdőjelezik. A segítő pályára készülő hallgatók többsége ugyanakkor szerencsére 
rendelkezik azokkal a készségekkel, melyek a hivatás választás szempontjából 
funkcionálisnak minősülnek. Guy szerint ezek a következők: kíváncsiság az emberek 
iránt, az odafigyelés képessége, beszédkészség, empátia és megértés, emocionális érzék, 
introspekció, az öntagadás képessége, a meghittség elviselése, harmonikus viszony a 
hatalommal, s végül a nevetés képessége. (Fonyó és Pajor szerk., 1998.)  



23 
 

Bagdy (1996b) a pedagógus hivatásra való felkészítés folyamatának elemzése kapcsán 
arra hívja fel figyelmünket, hogy amennyiben sikerül pontosan körvonalazni azt, hogy 
milyen is egy jó szakember, még mindig nem feltétlenül lehetünk biztosak abban, hogy 
milyen mértékben leszünk képesek arra, hogy kidolgozzuk a pályaalkalmasságra való 
felkészítés optimális fejlesztő módszerét. A pályaszocializáció szerepét hangsúlyozva, 
kiemeli azoknak az önismereti jellegű tréningeknek a szerepét, melyek a 
pályaidentifikációs folyamat meghatározó elemei. Bagdy és Bugán (1996), valamint 
Barcy (2000 id.:Csörsz 2011.) ugyanakkor azokat a nehézségeket is körvonalazza, 
melyek a szociális és pedagógus képzésben érintett hallgatók fejlesztő foglalkozásokon 
való kötelező részvételével, s a tréningek egyetemi keretek közt megvalósuló formáival 
kapcsolatban kirajzolódtak. Javaslataik figyelembe vételével az 1990-es évek végétől 
megindult pályaszocializációs tréningek a szociális képzés keretén belül is – a 
lehetőségekhez mérten maximálisan követték azt az elvet – mely szerint az elméleti 
tárgyakat oktatók stábja lehetőleg ne legyen azonos azokkal, akik e foglalkozássorozatot 
vezetik, s ezáltal a hallgatói csoportot alkotó fiatalokról egy speciális, ugyanakkor 
személyes tudás birtokába kerülnek. 

Az első éves egyetemi és főiskolai hallgatók körében gyakran tapasztalható idealizált, 
és sok irreális elemet tartalmazó pályaelvárások jelenlétét – melyek közt nem ritka a 
„megmentő-megváltó” szerepelképzelés, a „segítő szindrómát” valószínűsítő jegyek – a 
Debreceni Egyetemen 1987-ben megalakult Pályaszocializációs Műhelyhez kapcsolódó 
vizsgálatok eredményei is megerősítették (Bagdy-Túri-Vetési, 2006.). A képzés során 
megszerzett új ismeretekkel, s azokkal a személyes tapasztalatokkal, amit a hallgatók a 
„külső” terepgyakorlatok során szereztek, az induló pályakép szükségszerű 
dezintegrálódását írták le, melynek helyébe az újonnan kimunkált, ugyanakkor reális 
elvárásokat tartalmazó pályakép felépítése hosszabb folyamatnak bizonyult. Pedagógus 
hallgatók körében végzett pályaszocializációs modellkísérletük tréningtapasztalatai 
szerint a kezdő évfolyamok elsősorban még absztrakt, személyes szerepsémákkal 
kevéssé rendelkező pedagógusképpel indulnak, majd ezt követi az identitásformálódás 
első olyan szakasza, melyben már érzelmileg is involválttá válnak, s kizárják azokat az 
elemeket saját sémáikból, amelyekkel nem kívánnak azonosulni. A humán segítő 
szakmák jellemzőit kutatók közül sokak által elfogadott összefüggésről a szerzők így 
írnak: „A szociális pályákon a munka sikerét elsődlegesen az interakciók jellege és 
minősége szabja meg, ezekbe – és magába az emberi kapcsolatba ágyazódik 
ugyanis a feladatszerű tevékenység.” (Bagdy E- Túri-Vetési, 2006, old.: 21) 
Pályaszocializációs csoportjaik során a hallgatókkal végzett munka fókuszában – 
kapcsolódva az ifjúkor speciális életfeladataihoz, három témakör állt. A szakmai 
szerepmodell elsajátítása, az életkori sajátosságokkal összefüggő kapcsolati problémák 
– főleg az autoritáshoz való viszonyban, illetve a képző intézményhez kapcsolódó 
kérdések és konfliktusok témaköre. 

A preventív pályaszocializációs munka, a hivatásszemélyiség kimunkálásának 
lehetősége, a kiégésre és a pszichiátriai zavarokra való fokozott veszélyeztetettség miatt 
is fontos eleme ugyanakkor a segítő szakmákra való felkészülésnek. (Bagdy-Túri-Vetési 
1996, Tomcsányi és mtsai 1990., Fekete 1991.) A preventív pályaszocializációs szakasz 
során átélt választási dilemmák akár a krízisszintig is fokozódhatnak, melyet aztán 
optimális esetben az átalakult, illetve újonnan megszilárduló identitáselemek 
személyiségbe történő beépülése követ, lehetővé téve ezáltal újra egy kiegyensúlyozott 
állapot megtapasztalását, a személyiség érettségének magasabb szintjén. A pálya 
művelését kedvező módon elősegítő személyiségtényezők fejlesztése a hazai szociális 
szakember képzésnek is az egyik fontos eleme, s ezt jól tükrözik azok az arányok is, 
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melyek a szakmai készségek – s ezen belül a személyiségfejlesztés lehetőségeit 
biztosítják a felsőfokú tanulmányok keretén belül (lásd Képzési és Képesítési 
Követelmények az 1.sz. mellékletben). A kialakított képzési arányok, s a hallgatók 
társas kompetenciáinak fejlesztésére irányuló erőfeszítések nagysága bizonyítja 
ugyanakkor annak az összefüggésnek a hivatalos elismerését, mely szerint a segítő 
szakmát gyakorló szakemberek személyes, praxisban megmutatkozó hatékonysága 
nagymértékben függ személyiségük állapotától, működésétől. A közelmúltban végzett 
szociális szakmai kutatások közül ezt bizonyítja pl.: Héderné (2011) vizsgálatának 
eredménye is, melynek során igazolást nyert, hogy a szociális szakemberek különféle 
csoportokkal szembeni attitűdjei, mennyiben módosítják az esetvezetés során 
alkalmazott beavatkozási technikát, s a választott segítő eljárás különféle sajátosságait.  
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2.1 A pályaszocializációs folyamat jelentősége a szakmai 
identitásfejlődésben 

A pályaszocializációs folyamat azt az utat írja le, melynek eredményeként az adott 
személy bekapcsolódik a társadalmi munkamegosztásba. Ennek nyomán az egyén a 
társadalom elismert, együttműködő és hatékony tagja lesz. (Ritoók, 1986) A folyamat 
sikerességéhez azonban el kell sajátítania és saját személyiségéhez kell alakítania az 
egyénnek azokat az értékeket, normákat és viselkedésmintákat, melyek a választott 
pályához tartoznak. A szocializációs folyamat szerepének felismerése tovább bővítette 
az addigi pályaelméletek sorát, melyek a szociológiai és szociálpszichológiai 
szempontok integrációja által így tovább differenciálódtak. Rosenberg (1957) a 
pszichológiai faktorok mellett például az eseményspecifikus szociális státusz, az iskolai 
képzés, a szakmai információk és a választási alternatívák szerepét tekintette olyan 
figyelemre méltó tényezőnek, melyek elemzése által feltárhatóak a karrierdöntést 
meghatározó mélyebb összefüggések. Rosenberg modelljében kitüntetett szerepet 
kaptak az ún. szociális faktorok, vagyis a képességek, a rátermettség és a munkahely-
kínálat. Meggyőződése szerint ezek a tényezők elsősorban az értékeken és a 
tevékenységtartalmakon keresztül fejtik ki hatásukat, s nem csupán direkt módon 
befolyásolnak. Fürstenberg (1967) szintén a pályaválasztás társadalmi jelentőségét és 
szociális meghatározottságát emeli ki modelljében. Elméletének egyik kulcsfontosságú 
tézise, hogy egy adott pálya választása által az egyén nem csak a gazdasági és 
egzisztenciális lehetőségek meghatározott körét jelöli ki önmaga számára, de annak a 
szociális környezetnek a kiválasztása is megtörténik, melyben ezen túl a szociális 
tanulás folyamata döntően megvalósul. Fürstenberg jelentősnek ítéli meg a környezet 
befolyásoló erejét is a pályaszocializáció folyamatában, melynek részei a szülői 
elvárásokon túl az iskolai képzés által nyújtott lehetőségek éppúgy, mint a 
munkaerőpiac aktuális és jövőben várható helyzete. A szociológiai megalapozottságú 
pályafejlődési modellek közül hosszú ideig Musgrave (1967) modelljét tekintették a 
leginkább összetettnek és innovatívnak. Modelljében az anticipált szocializáció 
kifejezést alkalmazza, melynek részeként a személynek lehetősége nyílik arra, hogy 
előzetesen kipróbáljon olyan szerepviselkedéseket, melyek a választott foglalkozási 
szerep gyakorlójához tartoznak. Az előzetes szocializáció során a család, az iskolai 
környezet és a kortárscsoport az, mely jelentősebb attitűdformáló erővel rendelkezik, s 
mely íly módon nagymértékben befolyásolhatja a realizálódó szerepviselkedést, a 
személy által megélt szerepteljesítményt, illetve a szereppel való azonosulás mértékét. 
Az előzetes szocializáció tapasztalatai minden esetben integrálódnak a szakmai 
szocializáció ezt követő fázisaiba, vagyis a szekunder és tercier szocializáció 
aspektusából szemlélve is lényegesek. Musgrave modelljében a szekunder 
szocializációs fázis a szakmai életbe történő belépés fázisát jelenti, vagyis azt az 
időszakot, amikor az egyén meghozta döntését az adott pálya gyakorlása mellett, s 
dolgozni kezd. Musgrave „tercier fázisa” során a személy elsajátítja az adott szakmához 
kapcsolódó szerepmagatartásokat, s szereppartnerei visszajelzéseit komolyan szem előtt 
tartva, alkalmazkodni kezd környezete elvárásaihoz. A tercier fázis legfontosabb 
véleményformálói a főnök és a többi munkatárs, kiknek jelzései nyomán akár 
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jelentősebb foglalkozási szerep átalakításra is sor kerülhet. A tercier szakaszt követően 
a szerző egy negyedik fázist is megnevez, mely a szakma-, és pozícióváltást 
tartalmazza, amennyiben szükségesnek mutatkozik. Musgrave modelljének egyik 
legfontosabb újítása – a korábbi pályafejlődés elméletekhez képest, hogy integrálja a 
környezeti tényezők hatását is a rendszerbe oly módon, hogy fontos szerepet szán a 
szereppartnereknek. Daheim (1970) a környezet korlátozó szerepére irányítja a 
figyelmet, mely a pályaút folyamatában egyre erőteljesebben érvényesül. Ennek alapja a 
társas interakciókon keresztül megnyilvánuló orientációk és tevékenységek sorozata, 
melyek az adott személyt mindig az aktuálisan elérhető lehetőségeivel szembesítik. 
Modelljében a pályafejlődés folyamatát elemezve 3 döntési aktust emel ki a szerző, 
melyek közül az első az iskolai képzés kiválasztásának folyamata, s legerőteljesebben a 
család hatása érzékelhető benne. Második döntési szituációként a szakképzés, vagy a 
pályapozíció megvalósulásával kapcsolatos általános és speciális célok elemzését 
határozza meg, ahol a szülők elképzelései mellett fontos döntést befolyásoló 
tényezőként jelenik meg a tanárok illetve a kortársak véleménye. Harmadik döntési 
mozzanatként Daheim a pályapozíciók közti döntés realizálást nevezi meg, ahol a 
származási család korábbi véleményalakító szerepét már az érintett személy által 
alapított család tagjai képviselik, miközben az egykori tanárok és iskolatársak helyett a 
munkatársak nézetei jelentik mérlegelés tárgyát. A modell kritikájában több kutató azt 
kifogásolja, hogy Daheim elméletében a pályafejlődés folyamatának környezeti 
elemzése túlzottan a cselekvési irányra fókuszál, s így a normák és a motivációk szerepe 
mellett, az egyéb környezeti megalapozottságú tényezők nem kapnak kellő figyelmet. 
(Helembai-Zakar, 1993.) 

A hazai szerzők korai modelljei közül Xantus (1975) elmélete az egyik, amely a 
szerepelsajátítás folyamatát markáns módon integrálja saját pályaidentifikációs 
elméletébe. Értelmezésében a szakmai szocializáció folyamata a szocializáció 
folyamatának szerves része, melynek során a személy, saját aktivitásával sajátítja el a 
felnőtt szerephez tartozó minták mellett a foglalkozási szerephez tartozó elvárások 
rendszerét is egyúttal. Elméletében a diffúz felkészülés időszakát a pályaválasztási 
döntést követően már egy anticipált azonosulást lehetővé tevő szakasz következik, 
melynek részeként a szakmai szerepről alkotott elképzelés érzelmi elemekkel 
gazdagodik, s amennyiben ezek a képzés során megszilárdulnak, úgy létrejön a pályával 
való azonosulás élménye. A szerző szerint e folyamat kibontakozása jóval könnyedebb 
azon szakmák esetében, melyek markáns módon, a laikus számára is könnyen 
„letapogatható” formában jelenítik meg a szerepelvárásokat (lásd tanár, orvos, eladó, 
villanyszerelő…). 

„Minden intézményesült foglalkozás képviselőjét (így orvost, építészt stb.) bizonyos 
stabil érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedésbeli jegyek kell, hogy jellemezzenek abban 
a szövevényes személyközi kapcsolatrendszerben, amelyben dolgozik” (Váriné, 1981, 
old.: 11) E stabil mintázat kialakulása időigényes, s konfliktusokkal terhelt folyamat, 
melyben a környezeti hatások fontos támogató vagy akadályozó szerepet tölthetnek be. 

A pályák világában, hasonlatosan az interperszonális kapcsolatok általános 
mintázatához, szintén megjelenik, hogy az egyes pozíciók ellenpozíciókhoz 
kapcsolódnak, s a viszonyrendszer tagjai egymással szemben, mint szereppartnerek 
lépnek fel. A szereppartnerek jelenléte ugyanakkor szükségszerűen valamiféle 
szerepelvárást is sugall a kialakuló kapcsolatrendszerben, melynek elfogadása vagy épp 
elutasítása a partner oldaláról a kapcsolat hosszabbtávú eredményességét és harmóniáját 
is meghatározhatja. Egy adott pályán való megfelelés szempontjából így minden 
esetben fontos elem a szereppartnerek elvárásainak tisztázottsága, legyen annak forrása 
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akár kliens, akár az adott szakember főnöke, vagy egy másik intézmény olyan 
munkatársa, akivel a munkatevékenység során az egyén együttműködése szükségszerű 
az eredményességhez. Fontos figyelembe vennünk, hogy miközben az egyes 
foglalkozási szerepek interiorizációja kifejezetten egyéni teljesítmény, a szakmai 
szereppel kapcsolatos társadalmi elvárások alapvetően generálisak, azaz nem 
függnek az adott személy képességeitől és készségeitől. Hasonlóképp fontos elem az 
adott pályával kapcsolatos szerep összetevőinek tisztázottsága, melyben a pálya 
művelésére jellemző tevékenységrendszerről szóló információk mellett, a társadalmi 
elvárások ismerete is szerepet kell, hogy kapjon. Lényeges elemzési szempont 
ugyanakkor a pályával kapcsolatos elvárások összeegyeztethetőségének kérdésköre is, 
hisz a pályafejlődés folyamatában az egyén, a környezeti változásokkal és saját egyéb 
életfeladataival összhangban újra meg újra arra kényszerül, hogy aktualizálja 
saját pályaidentitását, részben saját személyiségjellemzőinek, igényeinek 
módosulása, részben pedig a környezeti hatások folytonos változása által. 

A hazai szerzők közül Csirszka (1963.) volt az, aki elsőként ráirányítja figyelmünket – 
ember és pálya kölcsönhatására, amikor azt írja: „mind a pálya mind az ember, mint 
követelmény és lehetőség áll egymással szemben” (Csirszka, 1966; Szilágyi, 2007, old.: 
86). Modelljében Csirszka a pályafejlődés folyamatát pályaadaptációs és pályaviteli 
szakaszra bontja, ahol az első szakasz az előkészület, míg a második a pálya 
megvalósulásának időszaka. Az elkövetkező évtizedekben e két fázis sajátosságainak 
tanulmányozása a hazai pályalélektan egyik fő fókusza. 

Szilágyi Klára a pályafejlődés folyamatát, hazai szerzők (Csirszka, 1966., Rókusfalvy 
1969., Völgyesy, 1976) munkáit folytatva két alapvető szakaszra bontotta fel, melyek 
közül az első a pályaadaptáció, míg a második a pályatevékenység elnevezést kapta. A 
Szilágyi-féle pályafejlődési modellben (Szilágyi, 2007.) a pályaadaptáció az általános és 
szakmai képzést tartalmazza, míg a pályatevékenység szakmai beilleszkedés és hasznos 
szakmai tevékenység alszakaszokra bontható. A szerző ezzel párhuzamos folyamatként 
jelöli meg egyrészt a személyiségfejlődés, másrészt pedig a pályaalkalmasság 
kialakulásának folyamatát. A személyiségfejlődés folyamatának fontos állomásait 
képviselik elgondolásában a pályaválasztási érettség – pályaérettség – önmegvalósítási 
érettség kialakulásának állomásai. A pályaalkalmasság fejlődéstörténete szempontjából 
a képzésre való alkalmasság – a pályaalkalmasság és a beválás fogalmai jelennek meg 
Szilágyi modelljében, mint a folyamat jelentős állomásai. Az egyén és a pálya közti 
kölcsönös és valóságos megfelelés az önmegvalósítás érettségének szintjét feltételezi a 
szerző szerint. Szilágyi (1980) az önmegvalósítási érettség alatt a személyiségnek azt az 
állapotát érti, amelyben az egyén integrálódását a szakmai munka irányítja. 

Helembai Kornélia (1989) szociális pályára készülő középiskolás fiatalok körében 
végzett átfogó pályaidentifikációs vizsgálatot, melynek eredményeként megalkotta saját 
pályaidentifikációs elméletét. Illeszkedve a Szilágyi-féle modell által felvázolt 
pályaszocializációs szakaszelmélethez a pályaadaptáció szakaszán belül megvalósuló 
szakmai identitásfejlődés tekintetében - ahol a személy anticipált pályaszocializációja 
történik, - két további alfázist különít el, melyek közül az első a sub-identifikáció, míg a 
másik a prae-identifikáció elnevezést kapta. A folyamat első lépéseként azonosított sub-
identifikációs fázis feladata egyrészt az adott szakmához kapcsolódó szerepelvárások 
tisztázódása, másrészt pedig a szerepelvárások összeegyeztethetőségének a 
kimunkálása. Az adott szakmával, s a vonatkozó szerepelvárásokkal kapcsolatban 
összegyűjtött pályainformációk itt végül egy naív és idealizáló pályakép formájában 
rajzolódnak ki, megalapozva ezzel a prae-identifikáció szakaszát. A sub-identifikációs 
fázis során kialakuló személyiség-diszpozíciókról majd a későbbi fejlődési 
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szakaszokban dől el, hogy mennyiben jelentenek megfelelő alapot a pályával való 
tényleges azonosuláshoz, illetve milyen mértékű átalakításuk szükséges, ha azok 
inadekvátsága ellenére a személy mégis tartósan az adott pályán képzeli el jövőjét. A 
prea-identifikációs fázis során a személy egyrészt elsajátítja a szakmai szerep 
összetevőit, s potenciálisan megfelelővé válik az adott szakma gyakorlására, másrészt 
pedig szerepviselkedése kifinomultságának növelésével olyan viselkedésrepertoárra tesz 
szert, mely alkalmassá teszi őt a szereppartnerek elvárásainak megfelelő „válaszokra”. 
Ebben az identifikációs fázisban elkezdődik a képzelt és valós szerepkonstruktumok 
összehasonlítása, melynek során a diákok szembesülni kénytelenek a valóságos szakmai 
szerepre jellemző követelményekkel és kihívásokkal. A prae-identifikációs fázis így 
egyszerre nyújtja a válság élményét és a korrekció lehetőségét, miután megteremti a 
pályakép újraépítésének lehetőségét – ideális esetben kellő szakértői támogatással – 
azaz a folyamat jellegzetességeit pontosan ismerő oktatók és gyakorlatvezetők 
mentorálása mellett. 

A pályaadaptációs szakasz végét, a prae-identifikációs időszak lezárását, a pályaérettség 
és a kialakult pályaalkalmasság állapotfogalmai jelzik. A pályatevékenység 
folyamatának első felében, melyet Szilágyi a munkatevékenység beilleszkedési 
szakaszának tekint, a személy megteremti az önálló szakmai szerep gyakorlásának, és 
azoknak a potenciális feltételeknek a lehetőségét, melyek hozzájárulnak az egyéni 
munkastílus kialakításához. A második, hasznos tevékenység elnevezést viselő 
szakaszban, a szakmai szerepre vonatkozó elképzelések már egyénített formában, s a 
partnerek elvárásaihoz is folyamatosan illeszkedő alakjukban jelennek meg. A 
beilleszkedési időszak jelentős elvárásaként jelentkezik annak igénye, hogy az egyén és 
szereppartnerei közt az itt végbemenő fejlődési folyamat eredményeként – 
összeegyeztethetővé váljanak a megvalósítandó szakmai szerepekkel kapcsolatos 
elvárások, s hogy a személy potenciálisan megfeleljen a szereppartnerek változó 
szükségleteinek. (Helembai, 1989.) Helembai a beilleszkedési fázist tekinti a szakmai 
szocializáció primer identifikációs szakaszának, melyben az önálló munka végzéséhez 
kapcsolódó élmények megtapasztalása, a szakmai tevékenységhez kötődő sikerélmény, 
valamint a munkatársak visszajelzései egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén 
pályával való azonosulásának élménye teljesebbé és ugyanakkor elmélyültebbé 
válhasson, saját személyiségjellemzőivel összefüggésben. A primer identifikációs 
alfázis során a „szakmai valóság tesztelés” egyik legfontosabb eredménye, hogy a 
fiatal képet kaphat saját elképzelt képességei és a gyakorlatban elvárt képességek 
viszonyáról, azok összeilléséről. Az eddig megszerzett szakmai identitáselemek 
sajátossága még, hogy nem alkotnak igazán egységes kognitív térképet, s integrált 
egységet, a szerepszerű viselkedés egyéni mintázatúvá alakítása már a szekunder 
fázis feladata lesz. Annak ellenére, hogy a szereppróbák során szerzett tanulói, 
hallgatói tapasztalatok szintén hozzájárulnak – a pályaszocializáció egy korábbi 
szakaszában is a szakmai én-azonosság élmény fejlődéséhez, a 
pályakövetelményekkel való igazi szembesülésre mégiscsak az önálló 
munkavégzést permanensen biztosító, „hasznos tevékenység” elnevezésű 
pályaszakasz ad rendszerint reális lehetőséget, s így ehhez kötődik a szekunder 
identifikáció fogalma.  
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1. ábra A pályaidentifikáció szakaszai és tartalmi sajátosságai az életpálya 
fejlődésének folyamatában 

 

(Forrás: Helembai, 1991. 14. oldal- In: Zakar A. szerk.: Pályalélektani tanulmányok)  

Helembai a szociális pályakörök esetében kiemelten fontosnak tartja, hogy kellőképpen 
szabályozott és tudatosan irányított magatartásformák jellemezzék a fiatalokat, hisz 
ennek segítségével képesek csak megfelelő módon reagálni szereppartnereik 
elvárásaira, üzeneteire. „A pályaadaptáció pályalélektani szempontból tehát azt jelenti, 
hogy a személyiség mintegy alkalmazkodik az új helyzetekhez, szokásokhoz, 
normákhoz és igyekszik cselekedeteiben ezeknek érvényt szerezni és megjeleníteni, 
illetve teljesíteni. A minőségileg fejlettebb dimenzió az identifikált munkamagatartás, 
amely az elsajátított és interiorizált tartalmak eredményeként jön létre a környezet-
munka és –személyiség kölcsönhatásban.” (Helembai K- Zakar L, 1993, old.: 270) A 
szerzők megközelítésmódja tehát azt a korszerű pálya-, s ugyanakkor 
szervezetpszichológiai nézetet tükrözi, mely szerint a sikeres pályaalkalmazkodás egy 
olyan folyamat, melyben folytonosan változó belső és külső feltételrendszerhez 
igazodva kell az egyénnek újra meg újra megtalálni azt a harmonikus egyensúlyt, 
melynek megvalósítása által a személy által választott szakmai szerep megfelelő 
mértékben nyújt lehetőséget számára a pályával való azonosulásra, az önmegvalósításra, 
a hatékony és elégedett munkavégzésre.  
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Helembai kutatási eredményei szerint a szociális pályára készülő fiatalok szakmai 
szerepviselkedésének egyéni arculatát a főiskolai illetve egyetemi évek jelentősen 
meghatározzák, s ez szükségszerű is, hogy így legyen. A pályaidentifikáció 
eredményességét nagymértékben elősegítik azok a lehetőségek és kényszerek (értsd: 
követelmények), melyek a hallgatói évek során a pálya reális tartalmával szembesítik az 
ott praktizálni készülőket. A pályaidentifikáció ifjúkori szakaszának nehézségeit, a 
választott foglalkozással kapcsolatos dilemmák megélése mellett tovább árnyalja, hogy 
ebben az életkorban további életfeladatok kihívásai is foglalkoztatják a fiatalokat. 
Ennek nyomán a bekövetkező pályaidentifikációs krízisek gyakran az interperszonális 
kapcsolatokban bekövetkező kihívásokkal (mint pl.: a párválasztási elköteleződés) 
együtt jelentkeznek. Az identitásfejlődés és a pályaválasztási bizonytalanság témáját 
kutatva Lukács (2013) arra következtetésre jutott, hogy a pályatanácsadási 
szolgáltatások rendszerének kiépítése és működtetése során megkerülhetetlennek tűnik 
a konkrét tanácskérő fiatal identitásfejlődési sajátosságainak figyelembe vétele, hisz 
csak ezáltal válik lehetővé, hogy a tanácsadó részéről tervezett és megvalósított 
intervenciók valóban fejlesztő hatást érhessenek el, s eredményesen támogassák a fiatalt 
pályadöntéseiben. 

A hazai pályalélektani kutatások további fontos eredményei kötődnek Ritoók Magda 
nevéhez, aki szerint sokkal komplexebben és összetettebb formában kell tanulmányozni 
a környezeti hatások szerepét, mint azt a korai szociokulturális pályalélektani modellek 
(Fürstenberg, Daheim, ..) tették. Pályafejlődési kutatásai során többek közt arra keresett 
választ, hogy vajon miként ragadhatók meg azok a személyiségben rejlő feltételek, 
melyek a hosszútávon elkötelezett, munkájával mélyen azonosulni tudó személyt 
megkülönböztetik azoktól, akik erre valamilyen okból képtelenek? Ritoók a 
pályaidentifikáció mérhető szintjét egyfajta hatékonysági mutatóként is értelmezi, mely 
tájékoztat bennünket arról, hogy milyennek tekinti az érintett személy önmaga és az 
általa végzett munka viszonyát, hogyan látja saját önmegvalósítási lehetőségeinek 
feltételeit – akár belső, személyes, akár pedig külső, környezeti aspektusból. A 
pályaidentifikáció folyamatának jellemzése során a szerző megemlíti, hogy a pályával 
való azonosulás folyamata egyszerre része saját identitásfejlődésünknek, s a 
társadalomba való beilleszkedésnek. „A pályaidentifikációt olyan viszonyfogalomnak 
tekintjük, amely a pálya követelményrendszere és a munkát végző ember domináló 
személyiségjegyei közötti megfelelés hatékonyságának a mutatója, az életpálya és a 
személyiség fejlődési folyamatának dinamikus tükrözője, amelyben megmutatkozik az 
egyén pályával kapcsolatos elégedettsége, eredményessége és alkotó társadalmi 
aktivitása, s amely sajátos megközelítésben jelzi az egyén munkájával való 
önmegvalósítását is”-mondja. (Ritoók P. , 1978, old.: 44) Ritoók a pályaidentifikációt, 
egy olyan dinamikus változásként definiálta, melynek egy-egy pontján vizsgálható a 
pályaidentitás tartalma és mértéke egyaránt. A pályaidentitás tartalmi jellemzőjeként 
megemlíti, hogy abban folytonos és változó elemek egyaránt szerepet kapnak, így a 
pályaút elemzése során az előző pályaszakaszokról gyűjtött információk is mindig 
jelentőséggel bírnak. A pályával való elégedettséget Ritoók, mint a pályaidentifikáció 
szubjektív megközelítését azonosítja, miközben annak objektív oldalaként a pályán való 
eredményességet jelöli meg. A beválást, mint az objektív pályaidentifikációval rokon 
fogalmat határozza meg, s megjegyzi, hogy mindkettőben a pályaeredményesség az a 
feltétel, melyet elsődleges objektív mérceként fogadhatunk el a minőség megítélésében. 
Kutatása során igazolást nyert, hogy azok a személyek, akik alkalmasnak bizonyulnak 
egy adott pályára, azok mind szubjektív mind objektív identifikációs mutatóikban 
magasabb értéket érnek el, vagyis egyrészt eredményesebbek a pályavitelben, másrészt 
elégedettebbnek is vallják magukat saját szakmájuk művelésével kapcsolatban. A 
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szerző vizsgálatsorozatának további fontos eredménye, hogy azok a személyek, akik a 
pályájukkal alapvetően azonosulni tudtak, azok közérzetét, „csak másodlagosan érintik 
a külső körülmények” (Ritoók P. , 1978, old.: 80)A pályával való azonosulás minősége 
tehát - a közel 40 évvel ezelőtt lefolytatott vizsgálatsorozat tanulsága szerint – a munka 
világán messze túlmutató következményekkel bír, hisz általános közérzetünk, saját 
kompetenciaélményünk megerősítését adja, miközben ellenállóvá tesz bennünket a 
környezeti akadályokkal szembeni megküzdésben is egyúttal. Ritoók a pályakötődés 
kialakulásának alapfeltételeként a pálya élménytartalmának és az egyén 
élményigényének megfelelését nevezi meg, kiemelve, hogy mind az élménytartalom, 
mind pedig az élményigény pályánként eltérő. Az élmény összetevőit kutatásai 
eredményeként elsősorban a speciális személyiségjegyek, s a pályaalkalmasság speciális 
képességtartalma adja, nem pedig az adott személy részképességei. A pályaút során 
megtapasztalt élmény jelentőségét, s annak szerepét az egyén életében már Csirszka is 
megfogalmazta, aki ennek keretében definiálta a „hivatáseszmény” fogalmát is. 
(Csirszka 1998., 2006. id. Ritoók, 2008.) Csíkszentmihályi pálya és ember 
élménymódbeli megfelelését a flow-élménnyel írja le, mely fogalom hazai megfelelőjét, 
az „optimális élmény” kifejezést használva Oláh Attila (2005) is megfogalmazza, hogy 
egy adott személy saját önmegvalósítására vonatkozó elképzeléseiben, milyen 
jelentőséggel bírnak saját pályaútján átélt élményei.   

A pályaidentifikációs folyamat eredményességének széleskörű jelentőségét korábban 
Crites (1969) vizsgálatai szintén megerősítették, hisz azok a személyek, akik 
pályadöntéseik során sikeresen néztek szembe az előttük álló nehézségekkel, azok az 
élet számos másik területén, egyéb életfeladataik kapcsán is eredményesebbek voltak 
azután a különféle kihívásokkal szemben, hisz pályaútjukon korábban jártasságot és 
önbizalmat nyertek a problémakezelésben. 

Ritoók, 40 évet átfogó longitudinális pályaképvizsgálatának (Ritoók, 2008.) hipotézise 
szerint, a pályával kapcsolatban megélt szubjektív azonosulás mértékét jelentősen 
befolyásolja a személy által észlelt társas támogatottság, illetve az egyénnek az a 
szociális dimenziója, melyet a motiváltság, a szociabilitás, a reguláció illetve az 
energiaháttér dimenziói jellemeznek. A 2008-ban publikált kutatás eredményei szerint 
az egyén pálya iránti elkötelezettségét legerőteljesebben az un. szociális dimenzió 
befolyásolja, majd ezt követi a „társas támogatottság” dimenziója. A pályával 
kapcsolatos egzisztenciális biztonság igénye ugyanakkor fordított arányban állt a pálya 
iránti elköteleződés mértékével, vagyis inkább gyengítette az anyagi előnyökre alapozó 
motivációs háttér az elhivatottság mértékét. A pályán eltöltött idő vizsgálatának 
tükrében a kötődés felerősödését az iskolai végzettség növekvő szintjével elsősorban a 
pályaközépi időszakban mutatták az eredmények. A kutatás nyomán megfogalmazódó 
következtetések során Ritoók felhívja a figyelmet arra, hogy az általános 
személyiségfejlesztés legalább olyan fontos a sikeres pályaidentifikációhoz, mint a 
speciális pályaválasztási előkészítés. A pályaidentifikáció mértéke nem mutat 
összefüggést a család iskolázottsági szintjével, ugyanakkor a személyiségértékek családi 
megalapozottságát a család által nyújtott érzelmi nevelés tartalma és színvonala 
markánsan befolyásolja. A kutatás egyik leginkább elgondolkodtató eredményét a 
szerző így foglalja össze: „a pályaidentifikáció és a pályakrízisek előfordulása között 
szoros kapcsolat van. Minél erőteljesebb a pályakötődés, annál nagyobb a krízis 
veszélyeztetettség. Akiknek nagyon fontos a pályája (hivatása), azt nagyobb mértékben 
érintik azok a negatív, sorsfordító változások, amelyek az utóbbi évtizedeket jellemzik, 
különösen a középkorúak életében.” (Ritoók M. , 2008, old.: 74)  
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A pálya iránti elköteleződést Chapman (1983) úgy értelmezi, mint a szakmához való 
pszichológiai kötődés fokát. Raju és Srivastava (1994) pedagógusok körében végzett 
kutatásai megerősítik, hogy azok a tanárok, akik elkötelezettebbnek vallják magukat, 
azok elsősorban belső motivációval jellemezhetők, elégedettek karrierválasztásukkal, s 
úgy gondolkodnak, hogy a jövőben is a pályán kívánnak tevékenykedni. Egyes kutatási 
eredmények szerint az elköteleződés kialakulása, már az első, aktívan a szakmában 
töltött időszak előtt megkezdődik, s ez hatással van a munkával kapcsolatos 
elégedettség későbbi szintjére is. (Chapman-Lowther, 1982., Culwer-Wolf-Cross, 
1990.) Más kutatók eredményei ugyanakkor azt is valószínűsítik, hogy az 
elköteleződést az egyén személyiségvonásai, a családi hatások, még erőteljesebben 
befolyásolják, mint az első munkahelyen szerzett tapasztalatok. (Fresko-Kfir-Nasser, 
1997.) Herbert és Worthy (2001) a személyes elvárások és a munkahelyi realitások 
közti illeszkedés mértékének szerepét kutatta a pályakezdő pedagógusok sikerességét 
vizsgálva. Eredményeik alapján azok, akik realisztikusabb elvárásokkal léptek be a 
munkahelyre, azok nagyobb valószínűséggel váltak elkötelezettebbé mind pályájuk, 
mind pedig tanítványaik iránt. Kutatásaik során ugyanakkor felhívták a figyelmet arra 
is, hogy az elköteleződés szempontjából lényeges lehet azon körülmények figyelembe 
vétele, mely számos segítő szakma esetében jelent fokozott kihívást, vagyis hogy 
miként találja meg a kezdő szakember a munkaköri szerep által megkövetelt 
elköteleződés és a saját család iránti felelősségvállalás közti összhangot. A belső 
motiváción alapuló karrierválasztás, hogy másokat szolgáljanak munkájuk során, és a 
hosszabbtávon megfogalmazódó karriercélok úgy tűnik szintén támogatják a magasabb 
szakmai én-hatékonyság élmény kialakulását a segítő szakmák esetében. Fischman és 
munkatársai (2001.) számos segítő szakmát vizsgálva azt tapasztalják, hogy a 
karrierválasztás szempontjából egyik kulcstényezőként az a momentum azonosítható, 
mely szerint az, hogy hivatásuk gyakorlása során másokon segítenek személyes 
életcéljaik megvalósítását szolgálja. Személyes és társas tapasztalataik, gyermekkori 
emlékeik, hitük és értékrendszerük, valamint a család és a társak támogató hozzáállása 
megerősíti ezirányú érdeklődésük megszilárdulását, s megalapozza elköteleződésüket.  

2.2 Személyiségvonások szerepe a munkateljesítményben – a Big5 modell 
tükrében 

 
A Big Five (Nagy Ötös) elnevezésű személyiségelmélet kidolgozásának alapját az ún. 
lexikai hipotézis jelentette (Allport, 1985. id. Mirnics 2006), mely szerint a 
legfontosabb személyiségjellemzők kódolva vannak nyelvünkben. A Webster szótár 
1925-ös kiadású, elemzésre kiválasztott 550 ezer szóból álló készletének 
szisztematikusan végrehajtott redukálása nyomán elsősorban Allport és Odbert 
munkájának eredményeként megszületett annak az 5 személyiségjellemzőnek a leírása, 
melynek alapja a természetes nyelvben használt kifejezések sorozata volt. A 
faktoranalízis útján, empirikus mérési adatok elemzésével, szisztematikusan 
rendszerezett tulajdonságok készletéből létrejött 5, eredetileg ateoretikus (azaz egyetlen 
személyiségelmélethez sem kapcsolódó) személyiségjegy létjogosultságát, azóta számos 
pszichológia és biológiai háttérkutatás is megerősítette.  
A Big Five leírását követően nagyszámú validitásvizsgálat történt (Goldberg 1989, 
Norman,1967 id.: John-Srivastava, 1999, Narayanan et al. 1995. id. Rózsa, Kő, Oláh, 
2006.) melyek egy része kifejezetten a munkapszichológiai alkalmazhatóság 
kérdéskörét tesztelte. Hazánkban a személyiséglélektan és a munkapszichológia 
területén is alkalmazott Big Five kategóriák meghatározását elsősorban Mirnics (2006) 
és Juhász (2002) munkái nyomán az alábbiakban foglaljuk össze: 
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Extraverzió 
 
A személyiségjegy meghatározása a Big5 modell kapcsán magában foglalja a korai és 
kortárs értelmezések különféle jegyeit, s mintegy integratív értelmezést ad így az 
Extraverzió faktornak. A korai Extraverzió értelmezések szerint az extravertált emberek 
társaságkedvelők, magabiztosak és ügyesek a társas helyzetekben. A kortárs 
értelmezések ugyanakkor más összetevőit véli hangsúlyosnak e személyiségjegynek, 
így pl.: az asszertív, pozitív gondolkodású, energikus, merész és vakmerő faktorokat. 
Az extraverzió integratív modellje (Watson, Clarck, 1997. id.: Juhász 2002.) kiemelt 
szerepet tulajdonít az Extraverzió fogalmának hagyományos tartalmi jegyei mellett a 
Pozitív érzelmeknek, melynek összetevőiként azonosítja az Affiliáció és a Pozitív 
hatások mellett az Energia, és a Fölényesség faktorát, illetve kevésbé centrális 
vonásként a Vakmerőséget és az Ambíciót. Az extravertált munkavállalót íly módon 
tehát egyaránt jellemzik a dominancia és státuszvágy, a szociális kapacitás és a 
határozottság. 
 
Barátságosság 
 
Az egyén interperszonális stílusát az Extraverzió mellett leíró másik faktor. A 
hétköznapi életben az ilyen személyiséggel jellemezhető embereket szimpatikusnak, 
együttműködőnek és melegszívűnek tartják, akik másokkal tapintatosan és udvariasan 
viselkednek. A faktor egyik értelmezése szerint egy kognitív konstruktumként 
értelmezhetjük azt, melyben önmagunk vagy mások barátságos viselkedéséről szerzett 
tudásunk reprezentálódik. Az elméletek másik csoportja ugyanakkor motivációs 
alapokon közelíti meg a fogalmat, az azonban még tudományos szempontból vitatott, 
hogy milyen módon határozza meg e személyiségjegy a viselkedést.  
 
Lelkiismeretesség 
 
A fejlett lelkiismeret, a kitartás, a felelősségteljes magatartás és munkavégzés mögött 
meghúzódó személyiségjegyként jelenik meg mind a személyiséglélektani-, mind a 
munkalélektani szakirodalomban. A lelkiismeretes emberek teljesítményorientáltak, 
megbízhatóak és produktívak, épp ezért alkalmazásuk iránt nyitottak a munkaadók. A 
lelkiismeretességet a pszichoanalízis a Superego-val azonosítja, míg Hogan (1983 id. 
Juhász 2002.) szocioanalitikus elmélete, mely a státusz megtartására való törekvést 
emeli ki az emberi törekvések közül – úgy véli, hogy a lelkiismeretesség a csoportban 
való „túlélés”, illetve előmenetel záloga. A Big5 faktorainak más személyiségleíró 
modellek alapján alkotott vizsgáló eljárások faktoraival történt összehasonlítása során 
olyan fogalmak asszociálódtak a lelkiismeretességhez, mint az óvatosság, a 
szervezettség, a pontosság, az impulzivitás hiánya, a konformitás és az engedelmesség. 
 
Érzelmi stabilitás 
 
A faktor tartalmának ellentétes megfogalmazása a neuroticizmus, vagy érzelmi 
instabilitás. Az érzelmileg stabil személyeket nyugodtság, stabilitás, és magabiztosság 
jellemzi. A skálán magasabb pontszámmal rendelkező személyek 
gondolkodásmódjukban kevésbé irracionálisak, érzelmeik kontrollálása nem okoz 
nehézséget számukra. Stresszel szembeni megküzdési (coping) kapacitásuk erőteljesebb 
érzelmileg instabil társaiknál, s nagyobb valószínűséggel alkalmaznak konstruktív 
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megküzdési módokat nehéz helyzetekben. Környezetük véleménye viselkedésüket 
kevésbé befolyásolja, hajlamosabbak a belső kontroll vezérelte autonóm viselkedésre.  
 
Nyitottság 
 
Az ötödik faktor, mely hazánkban a „Nyitottság a tapasztalatokra” elnevezést kapta, a 
legellentmondásosabb az öt faktor közül, miután annak tartalmát igen sokféleképpen 
ítélik meg. Gyakran azonosítják a személyiségjegyet olyan vonásként, mely a 
művészekre jellemző elsősorban, s melynek része egyfajta deviancia, vagy épp csak 
fokozott érzékenység. A tapasztalatok iránti nyitottsággal jellemezhető személy 
fantáziadús, a környezet iránt kíváncsi, s nyitott az új tapasztalatokra, élményekre, a 
hagyományoktól eltérő megoldásmódokra, nonkonform.  
 
A szociál-kognitív elméletek megközelítésmódja szerint az emberi természet 
megértéséhez 3 tényező: az ember- a szituáció – és a viselkedés viszonyát kell 
elemezzük. A különféle szervezetpszichológiai kutatások az elmúlt több mint fél 
évszázad során ezek közül főleg az emberre koncentráltak, s azt kívánták meghatározni, 
hogy milyen különbözőségek mentén írhatók le az egyes munkavállalói csoportok. 
A munkahelyi viselkedés értelmezése tekintetében jóval kevesebb vizsgálat elemezte a 
szituáció hatását, így például azt is, hogy milyen személyiségvonások tesznek leginkább 
alkalmassá arra, hogy valaki meg tudjon felelni a környezet elvárásainak, a változó 
szituációknak. Ezek a mérések elsősorban a vezetői magatartás kapcsán monitorozták az 
ideális feltételeket (Fiedler, 1967.), illetve a munkahelyi viselkedés motivációs bázisait 
kutatták (Mitchell, 1997.). Annak ellenére, hogy Campbell (1991. id. Barrick et al. 
2002) szerint a viselkedés az egyetlen olyan reprezentáció, mely a munkahelyi 
teljesítmény vonatkozásában hozzáférhető számunkra, a viselkedés és az annak 
hátterében meghúzódó személyiségvonások kapcsolatának elemzése még korántsem 
számít tudományos szempontból a széleskörű vizsgálati eredményekkel rendelkező 
kutatási területek közé. A viselkedés, s a hátterében rejlő eltérő személyiségmintázatok 
elemzéséhez fontos támpontokat adhat az egyén kognitív folyamatainak elemzése. 
Davis és Luthans (1980) a kognitív folyamatokat egyfajta mediátor szerepben 
azonosítja, melyek tanulmányozása által érthetővé válhat, hogy miként alakulnak a 
személyiségvonásokban rejlő különbségek az egyes szituatív faktorokkal való 
interakcióban eltérő viselkedéses válaszokká. (Ajzen-Fishbein 1980, Manz-Stewart 
1997. id. Barrick et al. 2002.)  
A Big Five alapkoncepcióját elfogadó kutatók csoportja számos metaanalitikus 
vizsgálatot végzett annak érdekében, hogy kimutassa az egyes személyiségjegyek 
munkahelyi teljesítményre gyakorolt hatását. (Barrick-Mount, 1991) Eredményeik 
szerint a lelkiismeretesség és az érzelmi stabilitás nagyon sok munkakör esetén magas 
prediktivitással rendelkezik a munkahelyi teljesítményt illetően, míg a többi három 
személyiségvonás csak a foglalkozások egy-egy meghatározott csoportjában, vagy csak 
specifikus kritériumok teljesülése mellett mutat együttjárást az adott vonás erősségének 
változásával. (Barrick et al. 2002) Az Extraverzió hatása például elsősorban azokban a 
helyzetekben vezetett magasabb munkahelyi teljesítményhez, ahol versengő környezeti 
feltételek mellett (pl.: menedzserek, sales-esek) kellett dolgozni. A Barátságosság ezzel 
szemben azoknál a munkaköröknél mutatkozott előnyösnek a magasabb teljesítmény 
eléréséhez, ahol magas volt az együttműködés szükséglete, ahol a feladatok elvégzése a 
munkatársak erős kooperációját igényelte – pl.: csoportos döntéshozatali helyzetek. A 
Nyitottság a tapasztalatokra faktor esetén jóval kevesebb összefüggést tudtak leírni a 
kutatók. Ez a személyiségvonás elsősorban a tanulásra való nyitottsággal való 
összefüggésben jelenik meg olyan személyiségjegyként, mely mind az alkalmazkodás, 
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mind pedig a munkateljesítmény szempontjából érték lehet. Az egyes 
személyiségvonások munkahelyi teljesítményre gyakorolt hatásának mechanizmusát 
tekintve a kutatók döntő többsége arra a meggyőződésre jutott, hogy 
személyiségvonások munkahelyi teljesítményre gyakorolt hatása elsősorban a közeli 
motivációs mediátorokon keresztül érvényesül. (Barrick-Mount-Strauss 1993, Barrick-
Stewart-Piotrowski, 2002, Kanfer 1991.) A személyiség által kitűzött célok, az én-
hatékonyság és eredményvárásokkal karöltve egy komplexebb önszabályozó rendszer 
részei, s a szociál-kognitív folyamatokon keresztül, a jövőre vonatkozó elképzelések és 
aspirációk tükrében a jelenben is befolyásolják a viselkedést. (Barrick-Mount, 1991) A 
személyiségvonások az önszabályozás keretén belül olyan tényezőkben játszanak 
szerepet, mint a figyelem összpontosítása egy meghatározott területre, vagy a kitartás 
képessége valamilyen erőfeszítés kapcsán. 
Sheldon, Elliot, Kim és Kasser (2001) 10 alapvető humán motivációt vizsgált meg 
abból a szempontból, hogy ezek közül vajon melyek azok, amelyek azonosíthatóak 
olyan helyzetek kiindulópontjaként, melyekért küzdve az emberek elégedettséget élnek 
át, illetve igazán fontosnak tartanak. Az elvégzett három különböző kutatás során olyan 
tényezőnek, melyért az emberek hajlamosak küzdeni az önbecsülés, az affiliáció az 
autonómia és a kompetencia motívuma bizonyultak. Eredményeik alapján eszerint 
feltételezhetjük, hogy mint munkavállalók is abban motiváltak az emberek, hogy 
fenntartsák önbecsülésüket, tartalmas (meaningful) kapcsolatban legyenek másokkal, 
észleljék saját autonómiájukat, s kihívásokkal teli munkakörük legyen, mely lehetővé 
teszi számukra saját kompetenciájuk átélését. Ha elfogadjuk ezeket, mint alapvető 
motivátor faktorokat, akkor ezáltal azt is akceptáljuk, hogy mindezen tényezők 
tükröződnek az egyének céljaiban és személyes erőfeszítéseik során. 
A felsorolt négy motívumból kettő, az önbecsülés és a kompetencia ezek közül szoros 
kapcsolatot mutat a teljesítmény törekvésekkel, így a munka világában is számottevő 
különbségeket eredményezhet ezen faktorok erőssége, s az általuk gyakorolt hatás. 
Sheldon és munkatársai (2001) ugyanakkor a szociális interakciók szerepét vizsgálták a 
munka világában, melynek során két, egymástól markánsan eltérő törekvést 
azonosítottak a vizsgált személyek kapcsán: a közösségi és a státusztörekvéseket. Míg a 
közösségi törekvésekkel jellemezhető emberek „jól kijönnek munkatársaikkal”, 
kellemesnek minősítik őket, addig a státusztörekvéseikben markánsabb személyekre a 
dominanciára és a hatalomra való törekvés jellemző, vagyis az, hogy inkább megelőzni 
kívánnak másokat, mint együtt lenni azokkal.  
Mind a teljesítménytörekvéseket (Barrick et al., 2002, Gellatly, 1996), mind pedig a 
szociális interakciókban reprezentálódó státusz és közösségi törekvéseket (Lucas et al. 
2000) olyan mediátorként azonosították a kutatók, melyek szerepet játszanak abban, 
hogy az egyes személyiségjellemzők miként hatnak a munkateljesítményre. A 
lelkiismeretes személyek gyakrabban tűznek ki célokat önmaguk elé, s azokban 
jóval kitartóbbak, továbbá a célelérés érdekében tett erőfeszítéseik is jellemzőbben 
nagyobbak. Úgy jellemezhetők, mint akik motiváltak a munkára, s küzdenek azért, hogy 
eredményeket tudjanak felmutatni. Azok a személyek viszont, akik érzelmileg 
instabilak, önmagukat értéktelennek vélik, s csekély önbizalommal rendelkeznek, azok 
mind a munkájukban mind az élet egyéb területein kevésbé elégedettek, s nem is 
túlzottan motiváltak. Motivációjukban munkavégzésük során inkább a kudarckerülés 
jelenik meg, mintsem az eredményorientáltság. A fenti összefüggések mentén a kutatók 
ezért úgy vélik, hogy mind az Extraverzió, mind pedig az Érzelmi stabilitás – 
jellemzően a teljesítménytörekvéseken, mint motivációs háttéren keresztül határozza 
meg a személy munkateljesítményének színvonalát.  
Lucas és munkatársai (2000) a státusz és közösségi törekvések szerepét vizsgálták a 
teljesítményre vonatkozóan. Ennek eredményeként azt a következtetést vonták le, hogy 
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az extraverzió , melynek fontos összetevője az energia és az ambíció, s dominánsabb is, 
mint a faktor szociabilitásra utaló tartalma - elsősorban a státusztörekvéseken keresztül 
befolyásolja a teljesítményt. Azok a személyek, akik erőteljesebb státusztörekvéssel 
jellemezhetők, azokra elsősorban céljaik elérése érdekében jellemző a szociabilitás, s 
nem azért, mert közösséget vállalnának a többiekkel. A barátságosság, mint 
személyiségvonás ugyanakkor a közösségi törekvéseken keresztül gyakorol hatást a 
teljesítményre, melynek során a másokhoz való odatartozás és a barátságos viselkedés 
igénye jelenik meg. (Barrick et al. 2002., Digman 1990) 
Vizsgálatokat végeztek arra vonatkozólag is az elmúlt évtizedekben, hogy a környezeti 
elvárások vajon milyen mértékben hatnak a személyiségvonások és a 
munkateljesítmény közti kapcsolatra?  
Az összehasonlítások egyik alapkérdése e kutatások során a környezet kooperációs vagy 
versengő elvárásai közti különbség hatásának tanulmányozása volt. A vizsgálatok 
kiindulópontjául az a feltételezés szolgált, mely szerint az, hogy a dolgozók milyen 
módon értelmezik saját munkakörnyezetüket – befolyást gyakorolhat saját 
munkavégzésük módjára, s íly módon teljesítményükre.(Markus-Kitayama, 1991.) 
Ahogy Baron és Boudreau (1987) is fogalmaz, a környezetből érkező szociális hatások 
tekintetében: „az együttműködő és a versengő viselkedés megnyilvánulása 
szükségszerűen más és más válaszokat eredményez a partnerek részéről: „a 
segítőkészséghez segítő és erre fogékony személy tartozik, míg a versengő 
környezethez riválisok, melyben domináns és alárendelődő szereplő van”. (Baron R.M- 
Boudreau L.A, 1987, old.: 1223) Az egyes személyiségvonások kifejeződése a 
viselkedés szintjén eszerint tehát attól is függ, hogy erre milyen lehetőséget teremt az 
aktuális környezet, szituáció. A szociális helyzetekre leginkább érzékeny 
személyiségvonások közé az extraverzió és a barátságosság tartoznak. (Graziano, 
Hair és Finch, 1997., Lucas et al. 2000, id.: Barrick et al. 2002.) Egy tipikus extravertált 
keresi azokat a helyzeteket, melyben izgalom, és kaland lehetősége van, s egyúttal 
lehetőséget kínál számára, hogy asszertív vagy domináns lehessen. Barrick és Mount 
(1991) és Stewart (1996) kutatási eredményei alapján az extravertáltak 
munkateljesítménye azoknak kompetitív munkaszituációknak a során volt előnyösebb, 
ahol menedzserek illetve sales-es munkakörben dolgozók másokkal szemben 
érvényesíthették saját elképzeléseiket, növelve ezzel eredményességüket. 
A barátságossággal jellemezhető személyek ezzel szemben az együttműködést igénylő 
helyzeteket preferálják, ahol az emberek egymással segítőkészek, bíznak társaikban, s 
jól tudnak együtt dolgozni másokkal. A barátságosság faktorban magas pontot elérő 
személyek az együttműködést, közeli társas kapcsolatokat és interperszonális 
harmóniát hozó szituációkban mutatkoznak eredményesebbnek társaikhoz 
viszonyítva, különösen ott, ahol nagyfokú interaktivitást igényelt a 
feladatmegoldás a csoporttagok közt.(Mount, Barrick, Stewart, 1998.) 
Vizsgálatok során kutatták a szituációban jelenlévő autonómia szintjének szerepét is, 
melynek során arra a következetésre jutottak, hogy valamennyi személyiségjegy jobb 
prediktornak mutatkozik a munkateljesítmény vonatkozásában ott, ahol autonóm 
döntési lehetőséget kapnak a személyek. Így amikor egy adott munkakörben 
Extraverzióval jellemezhető személy, versengő környezetben autonóm döntési 
lehetőséget kapott, jóval magasabbnak bizonyult személyiségvonása prediktivitása 
aktuális teljesítménymutatóira. (Barrick, Mount 1993.) Hasonló összefüggést mértek a 
barátságosság, mint személyiségvonás esetén is, hisz mikor kooperatív környezetben 
magasabb autonómia szint mellett végezhették a munkájukat a személyek, ott az 
adott személyiségvonás magasabb prediktív értékkel bírt a teljesítményre. 
Összegezve a szituációk szerepét a személyiségvonások munkateljesítményre gyakorolt 
hatásával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy mind az extraverzió mind pedig a 
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barátságosság, által valószínűsített magatartás illetve teljesítményszint akkor 
realizálódik, ha a szituációban rejlő elvárások és lehetőségek nagymértékben 
összhangot mutatnak a munka jellegével. (Barrick-Mount, 1993.) Barrick és mtsai 
(1993) a kutatások további irányát tekintve fontos célkitűzésnek tekintik annak feltárást, 
hogy az egyes munkakörök kapcsán milyen szerepet játszik a munka komplexitása a 
személy és a munkateljesítmény közti kapcsolat formálásában. 
 
A Big5 faktorok munkateljesítményre vonatkozó előrejelző képességének erejét Barrick 
és Mount (1991) egy 117 tanulmány adatainak felhasználásával készült metaanalízis 
során elemezte munkájában. Elemzésük során arra törekedtek, hogy valamennyi 
személyiségvonásra vonatkozóan kiszámítsák annak munkateljesítményre vonatkozó 
előrejelző képességét öt foglalkozási csoport tekintetében. Az öt foglalkozási csoport a 
következő volt: diplomás szakemberek, rendőrök, menedzserek, kereskedők, szak-, és 
betanított munkások. Mindegyik személyiségvonást 3 teljesítménykritérium mentén 
értékelték: a munkában való jártasság, a tanulóképesség és olyan személyzeti adatok, 
mint a fizetés vagy az előléptetés. (Juhász, 2002.) Eredményeik szerint a 
lelkiismeretesség az a személyiségvonás, mely mindegyik foglalkozási csoport esetében 
prediktív értékkel rendelkezik, mindhárom teljesítmény kritérium mentén. 
Mindazonáltal az, hogy a lelkiismeretesség faktort alkotó összetevők közül a 
felelősségvállalás és megbízhatóság vagy inkább a kitartás, akaraterő és 
teljesítménymotiváltság dimenziója mentén válik el a jobban teljesítők csoportja a 
többiektől, még nem tisztázott kérdés.(Barrick, Mount 1991) 
A neuroticitás és a teljesítmény feltételezett fordított irányú összefüggését vizsgálataik 
során nem igazolták, sőt, a diplomás szakemberek csoportjában azok bizonyultak 
jobban teljesítőnek, akik magasabb értékeket értek el a neuroticitás skálán. Az 
extraverzió teljesítményre vonatkozó prediktivitása azokban a munkakörökben 
bizonyult megfelelőnek, akiknek a munkája gyakori interakciót és együttműködést 
igényel, így például menedzserek és kereskedők esetében. A nyitottság a tapasztalatokra 
faktor kizárólag a tanulóképességgel mutatott együttjárást, míg a barátságosság 
értékének növekedése nem járt együtt a teljesítmény növekedésével, vagyis nem 
tekinthető meghatározó kritériumnak a munkavégzés sikerességét illetően. 
Salgado (1997 id. Juhász, 2002) Európában végzett hasonló módszertani alapokon 
kutatást, annak érdekében, hogy az 5 személyiségvonás és a munkateljesítmény 
összefüggését megvizsgálja. Eredményei a tengeren túli mérések adataival a 
lelkiismeretesség esetén konzisztensek, miután ez a személyiségdimenzió mindegyik 
foglalkozási csoport esetén, s minden vizsgált kritérium tekintetében prediktív 
értékűnek mutatkozott a teljesítményre. Az európai minta esetében ugyanakkor a 
neuroticitás is legalább olyan fontos prediktív értékkel rendelkezik a munkateljesítmény 
vonatkozásában, mint a lelkiismeretesség, így ez jelentős különbség az eltérő kulturális 
háttérrel rendelkező nemzetek tagjainak eredményeivel összehasonlítva. A nyitottság a 
tapasztalatokra faktor hasonlóan jó előrejelző képességgel rendelkezik a tanulási 
képességre, de a szakmunkás és a rendőr foglalkozási csoport esetén érvényes mutató a 
teljesítményre is. Az extraverzió a menedzserek és a rendőrök vonatkozásában mutat jó 
előrejelző képességet, ugyanakkor nem hat a tréningben való jártasságra. A 
barátságosság faktor a szakmunkások és a menedzserek teljesítményét tekintve 
rendelkezik előrejelző képességgel, valamint a tanulási teljesítmény előrejelzésében 
releváns a tréninghelyzetekben. (Juhász, 2002.) 
Judge, Martocchio, Thoresen (1997) a hiányzás mértékével összefüggésben vizsgálták a 
Big5 által leírt személyiségvonások előrejelző képességét a munkateljesítmény 
vonatkozásában, ahol a hiányzások gyakoriságát és intervallumát egyaránt mérték. A 
lelkiismeretesség és az extraverzió vonatkozásában eredményeik megfeleltek a 
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személyiségjegyekhez kötődő előzetes elvárásoknak, hisz a lelkiismeretesek kevésbé 
hiányoztak, míg az extravertáltak gyakrabban a munkavállalói átlagértékekhez 
viszonyítva. Eredményeik ugyanakkor nem voltak konzisztensek a neuroticitás faktor 
kapcsán, hisz ez a személyiségvonás nem mutatott összefüggést a hiányzással. 
A Big 5 modell által leírt személyiségjegyek és a munkateljesítmény összefüggéseinek 
vizsgálata a munkapszichológia területén megvalósuló személyiségvizsgálatok egyik 
jelentős fókuszának számít az utóbbi két évtizedben. A mérések során leginkább Costa-
McCrae (1992) 5 faktoros személyiség modelljét alkalmazták széleskörben a 
munkapszichológiai kutatások, de az utóbbi néhány év során számos meggyőző 
vizsgálati eredményt publikáltak a BFI (Benet-Martinez és John, 1998.) alkalmazásával 
kapcsolatban is. (Fossati et al 2011., Worrell-Cross Jr., 2004.)  
Lewis R. Goldberg, a Big5 által leírt vonások munkateljesítményre vonatkozó hatását 
Campbell Érdeklődést és Készségeket vizsgáló kérdőívének itemeivel hasonlította össze 
(Campbell Interest and Skills Survey), melyben a válaszadóknak arról kellett 
nyilatkozniuk, hogy az egyes tevékenységeket mennyire kedvelik, illetve mennyire 
érzik felkészültnek magukat rá – 36 fő karrierirányt tesztelve. Az elsődleges pozitív 
korrelációk a személyiségvonások valamint az érdeklődés és a készségek egyértelmű 
összefüggését mutatták. (McConochie, W. A., 2007.) 
 

2.3 A kontrollhely szerepe az emberi viselkedésben  

A szociál-kognitív tanuláselméleteket gyakran a tanuláselméletek második 
generációjának is szokták nevezni. Az elnevezésben a kognitív kifejezés arra utal, hogy 
a tanuláselméletek klasszikus formáihoz képest a kutatók itt jóval nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak a mentális eseményeknek. Hasonló logikával indokolható az 
elnevezésben szereplő szociális kifejezés is, mely arra hívja fel figyelmünket, hogy a 
tanulási folyamatok jelentős része társas környezetben valósul meg. Az elmélet egyik 
kulcsfontosságú eleme a szociális megerősítés szerepének definiálása, mely szerint az 
olyan szociális megerősítések – mint a más személyektől kapott dicséret, szeretet, 
elfogadás vagy egyetértés rendkívül fontos mindannyiunk számára. (Rotter, 1962., 
Bandura 1978. id: Carver et al. 1998.) A korábbi tanuláselméleti megfontolások 
továbbgondolását jelenti, hogy tanulási folyamatainkhoz az ún. behelyettesítő 
tapasztalatok is hozzájárulnak, azaz közvetett módon is bővíthetjük tudásunkat. A 
behelyettesítő tapasztalat egyik fajtája az úgynevezett „behelyettesítő (vikariáló) érzelmi 
arousal vagy más néven empátia.” (Carver C.S-Scheier M.F, 1998, old.: 344) A 
behelyettesítő érzelmi  arousal élménye önmagában ugyan nem tekinthető tanulásnak, 
de megteremti a tanulás lehetőségét. A behelyettesítő érzelmi azonosulás által 
megteremtett klasszikus kondícionálást a szakirodalom vikariáló vagy behelyettesítő 
kondícionálásnak nevezi. Hasonló módon jön létre a vikariáló megerősítés is, melynek 
során egy cselekvéssor kapcsán megfigyelt tapasztalat megerősíti bennünket a 
jutalmazott viselkedés helyességében. Ez a folyamat ugyanakkor azt is jelenti, hogy a 
tanulás részeként egy olyan mentális modellt alakítunk ki magunkban, mely leírja a 
cselekvések és az azok megerősítői közti viszonyt. A szociál-kognitív tanuláselméletek 
következő kulcsfogalmát az expektancia (elvárás), jelenti. Rotter (1954) nyomán a 
kutatók úgy gondolják, hogy az emberek különféle elvárásokat alakítanak ki arra 
vonatkozólag, hogy egy adott viselkedés milyen eredményre vezet, majd ezen elvárások 
tükrében alakítják ki saját viselkedésüket. A főbb elméletek az elvárások két fő típusát 
elemzik, a kontrollhely és az eredményelvárásokat, melyek közül most az elsőt mutatjuk 
be röviden. A kontrollhely elvárásokhoz kapcsolódó elmélet kidolgozása Rotter 
nevéhez fűződik. (1954., 1966) Elképzelése szerint az emberek különböznek abból a 
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szempontból, hogy milyen mértékben feltételeznek ok-okozati összefüggést saját 
viselkedésük és az azt követő megerősítések közt. Azokat, akik kapcsolatot látnak saját 
magatartásuk és a megerősítés közt belső kontroll elvárásokkal rendelkezőknek, míg 
azokat, akik véletlenszerűnek ítélik a megerősítést, külső kontrollosoknak nevezi. A 
belső kontrollal rendelkező személyek saját cselekedeteik kontrollja alatt lévőnek 
észlelik a következményeket, míg a külső kontrollosok más személyek illetve 
körülmények hatalmában „hisznek”. A kontrollhely, mint személyiségkonstrukció 
különféle aspektusai nyilvánulnak meg a személy attitűdjeiben, ítéletalkotásában és 
értékeiben. (Rotter, 1966) A belső kontroll szerepe ugyanakkor a személy érzelmi 
alkalmazkodása szempontjából is kitüntetett jelentőségű, mivel mind általában, mind a 
munkahelyen segít a stresszkezelésben (Lefcourt 1982, Spector, 1982 in Kara 2010.). 
Wallhagen (1998) a kontrollt motivációs változóként kezeli, mely segít az embereknek, 
hogy aktívan részt vehessenek a szabályozásban, az események formálásában, növelve 
saját függetlenségüket és felelősségvállalásukat. Hill (1978) metaanalízisen alapuló 
kutatási eredményei szerint a belső kontroll jobb személyes, tanulmányi és szociális 
teljesítményekhez vezet. Munkájának eredményeként javaslatot tesz arra, hogy a 
különféle képzések során érdemes a belső kontrollal jellemezhető magatartási formákat, 
mint kívánatos viselkedési célt fejleszteni, támogatva a döntéshozatalt, technikákat 
tanítva az önalanalízisre, s a célok kitűzésére. 

A kontrollhely szerepének és az egyéni különbségekből fakadó viselkedéses 
következményeknek igen széles szakirodalma van, így azzal kapcsolatban is születtek 
empirikus eredmények, hogy miként befolyásolja a kudarc illetve a siker elvárásaikat. A 
belső kontrollal rendelkező személyekre az jellemző, hogy siker után emelik, míg 
kudarc után csökkentik elvárásaikat, míg a külső kontrollosok épp ezzel ellentétes 
irányban módosítják azokat. (Battle-Rotter, 1963, Feather 1968, Lefcourt-Ludwig, 1965 
id: Carver et al. 1998.). Az empirikus vizsgálatok döntő részében a Rotter által 
kidolgozott kontrollhely skálát, vagy Nowicki-Strickland skáláját az ANSIE-t illetve az 
ANSIE-C-t (Nowicki-Strickland 1973) alkalmazták, mind a nemzetközi mind pedig a 
hazai kutatásokban. (Mirels, 1970., Hersch és Scheibe 1967., Zsolnai 1998., Oláh, 
1982.) 

Rotter (1982 id:Kara, 2010) a kontrollhely személyiségvonást, olyan konstrukciónak 
tekinti, mely által elővételezi, illetve magyarázza az egyén mások viselkedését. Az 
empirikus kutatások eredményei szerint a belső kontrollal jellemezhető személyek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a személyes jóllétnek (McLeod, 1982, Pannels és 
Claxton 2008. id Kara 2010) komolyabb teljesítményt nyújtanak tanulmányaik során 
(Duke –Nowicki 1974, Hall, Smith, Chia 2007 id: Kara, 2010.), és magasabb szintű 
munkaelégedettségről számolnak be (Judge, Bono 2001) társaiknál. A belső kontroll 
attitűddel jellemezhető személyek ugyanakkor előnyösebb helyzetben vannak a 
különféle tanácsadói szerepek gyakorlása során is, hisz esetükben empirikus 
igazolást nyert, hogy hatékonyabbak tanácsadói munkájukban (Carlozi, Campbell, 
Ward, 1982., Martin, Shlepel 1974.id. Kara 2010.), jellemzőbb rájuk az emocionális jól-
lét (Caple 1987., McIntyre 1984.id. Kara, 2010) és jobb kapcsolatokat ápolnak 
másokkal, melynek következtében eredményesebbek tanácsadói munkájukban a 
kliensek szélesebb körében. (Majudmer et al. 1977. id.:Kara2010) A belső kontroll 
attitűd jelenlétét számos foglalkozás kapcsán tartják kívánatosnak (Rotter 1966, 
Lefcourt 1982), s különösen igaz ez a különféle segítő szakmákra, mint az orvos, a 
védőnő, a szociális munkás. Ennek jelentőségét elsősorban a stresszkezelés 
tekintetében vélik felfedezni a kutatók, hisz ezen munkakörök esetén a 
munkafolyamatok természetes velejárójaként jelennek meg a stresszhelyzetek, 
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mely szituációk értelmezése és kezelése nagy mértékben függ az adott vonás 
jelenlététől vagy épp hiányától. Hurrell és Murphy (1991) a belső kontrollal 
rendelkezők körében sokkal kevesebb stressz tünetet mért, melynek hátterében 
feltételezte, hogy számukra az észlelt stresszfaktorok sokkal inkább kontrollálhatónak 
minősülnek, s azok leküzdése érdekében proaktív módon erőfeszítéseket is tesznek. 
(Kara, 2010) 

2.4 A kontrollhely szerepe a munka világában 

Egyre szélesebb körben elfogadott vélekedés a szervezetpszichológiával foglalkozó 
tudományos szakemberek körében, hogy az egyénre jellemző kognitív stílus jelentős 
mértékben befolyásolja az adott személy munkával kapcsolatos attitűdjeit. 
(Luthans et al., 1987)  

Ezzel összefüggésben számos nemzetközi kutatás eredménye szerint a kontroll attitűd 
természete többféle területre is hatást gyakorol a munka világában – így a munka 
karakterisztikájára (pl.: munka motiváció, munka kontroll), az életelégedettségre, a 
megküzdési viselkedésre és a munkával való elégedettségre (Spector, 1997), vagy a 
szervezeti elköteleződésre (Coleman, Irving, Cooper, 1999.). A kontroll helyének a 
szervezet iránti érzelmi elköteleződésben játszott szerepét Luthans és munkatársai 
(Luthans et al., 1987) három fő hatásmechanizmussal magyarázzák. Egyrészt a 
magasabb belső kontrollal rendelkező személyek úgy észlelik, hogy képesek kontroll 
gyakorolni a munkahelyi környezet különféle tényezői felett. Mivel ez számukra 
megfelelő munkakörülményeket, s személyiségük igényeivel koherens külső 
környezetet jelent, így hajlamosabbak akár hosszabb távon is elköteleződni az adott 
szervezet iránt. Másodszor, mivel a belső kontroll attitűddel rendelkező személyek 
jellemzőbben több alternatívát is észlelnek külső kontrollos társaikhoz képest egy-egy 
szituáció során, ezért az általuk meghozott döntés nyomán hajlamosabbak is az érzelmi 
elköteleződésre választott alternatívájuk mellett. Harmadszor, mivel azok, akik belső 
kontrollosak sokkal inkább hajlamosak aktívan módosítani helyzetükön egy számukra 
nem kielégítő helyzetben (akár az adott munkahely elhagyása által is), így azt várhatjuk, 
hogy csak a szervezet iránt érzelmileg elkötelezett belső kontroll attitűddel rendelkezők 
maradnak a szervezetben. 

A külső-belső kontroll attitűdöt, mint személyiségváltozót rendkívül szerteágazó 
pszichológiai témakörök kapcsán, s változatos populációkban kutatták. (Spector, 1982.) 
Az empirikus kutatások eredményei alapján egyértelművé vált, hogy e 
személyiségjellemző prediktív értéke a különféle egyéb változókra akkor volt a 
legmagasabb, ha a kutatás vezetője, az általa alkalmazott eszközt illetve mérést, 
kifejezetten az aktuálisan vizsgált populációhoz igazította. (Lefcourt, 1982. id. Kara, 
2010) Ennek figyelemvételével alkotta meg 1988-ban Paul Spector, a Work Locus of 
Control Scale-t (WLCS) azzal a célkitűzéssel, hogy kifejezetten munka világára 
vonatkoztatva tesztelje a személyek kontrollról alkotott elképzelését. Rotter kontroll 
modelljében (1954) ez a személyiségjellemző, mint általános elvárás jelenik meg a 
jutalommal, a megerősítéssel vagy egyéb eredménnyel kapcsolatban az egyén életében. 
Amennyiben a személy úgy vélekedik, hogy ezek a saját aktivitásaival összefüggően 
bekövetkező események, akkor belső kontrollról, míg ha a környezet által indukáltnak 
tekinti, akkor külső kontrollos személyiségről beszélünk. A szervezetpszichológiai 
kutatások során a jutalom és az eredmény magában foglalja a támogatásokat, a kedvező 
körülményeket, a fizetés növekedését és az általános karrier előmenetelt is. (Spector, 
1982.) A mérőeszköz megalkotója számos területen talált empirikus bizonyítékokat 
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arra, hogy a munka világára vonatkozó kontroll jellege befolyásolja az adott személy 
munkával való elégedettségét, az átélt munkahelyi stressz mennyiségét és minőségét, a 
munkakörnyezetben észlelt autonómiát, valamint azt, hogy mennyire tartósan elégedett 
a személy egy adott munkaterületen. A munkában átélt kontroll minősége egyértelmű 
összefüggést mutat a szervezeti elköteleződéssel is., mely a munkateljesítmény 
vonatkozásában szintén jelentős tényezőnek mutatkozik. A munkakontroll minősége 
ezek szerint mind funkcionális szempontból mind pedig az általános elégedettség 
tekintetében fontos prediktív értékkel bírhat egy adott munkavállaló esetében. (Kara, 
2010.) 

A belső kontrollal rendelkező személyek aktívabban információkeresők külső 
kontrollos társaiknál (Lefcourt, 1982.), proaktívabbak és hajlamosabbak kilépni a 
számukra kedvezőtlen szituációkból. (Spector, 1982.) Coleman és munkatársai a munka 
kontroll típusa (WLOC) és a szervezeti elköteleződés összefüggéseit kutatva azt 
tapasztalták, hogy az általános kontroll vélekedés csak az egyike azon változóknak, 
melyek befolyásolják a szervezet iránti elköteleződést. Eredményeik szerint a belső 
kontrollal rendelkezők inkább a szervezeti elköteleződés érzelmi alapú típusával 
jellemezhetők, míg a külső kontrollosokra inkább a fenntartó, vagy folyamatos 
elköteleződés jellemző. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy az adott szervezet 
bizonyos sajátosságai (méltányosság az elosztásban, szervezeti támogatás, vagy 
autonómia) növelheti a belső kontrollba vetett hitet a dolgozóknál, míg ahogy Spector 
eredményei is igazolják, az egyén piacképes képességeinek hiánya ennek ellenében 
hatnak. (Spector, 1982., Coleman et al., 1999)  

A munka világában átélt kontroll (WLOC) természete empirikus bizonyítékokkal is 
alátámasztottan korrelációt mutat mind a munkamotivációval, mind pedig a 
munkavégzés területén megnyilvánuló kezdeményezőkészség szintjével.(Blau, 1993.) 

2.5 Az észlelt én-hatékonyság elvárások szerepe a személyiség 
működésében  

A szociál-kognitív személyiségelmélet szerint az egyén egyszerre alakítója és terméke 
is saját környezetének. A személyiség értelmezése során ennek megfelelően központi 
helyet kap az észlelt én-hatékonyság Bandura által meghatározott fogalma, s annak 
vizsgálata, hogy miként vezérli e konstruktum, más szociokognitív tényezőkkel 
összhangban az emberi viselkedést, s a környezethez való adaptáció folyamatát. A 
gondolatmenet egy dualista nézőponton alapul, mely szerint az én és a társadalom, a 
szociális struktúra és a személyiség képviselete egyaránt fontos szerepet játszik 
viselkedésformáink alakításában (Bandura, 1997.) 

Bandura (1997) klinikai tapasztalatokra alapozva fogalmazta meg elméletét, melynek 
kiindulópontja az a felismerés volt, hogy az emberi cselekvés eredményességéhez nem 
elég ismerni a célt, melyet el kívánunk érni, az is fontos, hogy biztosak legyünk 
önmagunkban – képesek vagyunk megvalósítani azt, amit kitűztünk magunk elé. 

Miközben a személyes én-hatékonyság fogalma első pillantásra rendkívül 
hasonlatosnak tűnhet a belső kontroll attitűd fogalmához, a két személyiségjellemző 
azonban mégsem azonos egymással. Azok a személyek, akik belső kontrollosok, azok a 
cselekvéseik kimenetétől függetlenül hajlamosak arra, hogy önmaguknak tulajdonítsák 
az eredményt vagy épp a sikertelenséget, de ebből nem következik feltétlenül az, hogy 
valóban képesnek érzik magukat egy eredményes cselekedetre. Hasonlóan tévedés 
lenne azonosítanunk a külső kontrollos személyeket az alacsony én-hatékonyság 
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elvárásokkal rendelkezők csoportjával, miután Bandura elmélete alapján azok, akik 
komolyabb külső támogatottságot észlelnek, azok annak ellenére én-hatékonyabbnak 
tekinthetik magukat, hogy alapvetően külső kontrollal jellemezhetőek. Eszerint tehát az 
én-hatékonyság forrása akár a külső környezetből is származhat, s ezáltal is nyerhet 
magabiztosságot egy külső kontrollos személyiség. 

Bandura elméletének kidolgozását követően jelentős mennyiségű empirikus vizsgálat 
keretében tesztelték a személyiségvonás hatását az emberi viselkedés különféle 
vonatkozásaiban. (Gore et al, 2000., Gianakos, 2001., Foud et al, 1996., Jadidian et al, 
2012., Judge-Bono, 2001., Bandura, 2006., Lent-Brown, 2006, Lent et al., 2003., Lent 
et al, 2008., Ochs-Roessler, 2004., Rogers et al. 2009.) A személyiségvonás 
interperszonális kapcsolatokban megmutatkozó szerepének súlyát kiválóan érzékeltetik 
Major és munkatársai (Carver C.S-Scheier M.F, 1998, old.: 352) akik szerint: „a 
hatékonyságészlelés jelenti azt az ösvényt, amelyen keresztül a szociális támogatás az 
emberek jó közérzetéhez vezet”. Ennek tükrében Bandura modelljének egyik fontos 
következtetése, hogy az én-hatékonyság elvárások módosítása által viselkedésváltozást 
érhetünk el, melyre a teoretikus vizsgálatai számos empirikus bizonyítékot szolgáltatnak 
(Bandura 1997.). Hasonlóképp fontos megállapítása a szerzőnek, hogy a személyes én-
hatékonyság észlelésének eredményeként az egyén fokozott erőfeszítésre és kitartóbb 
cselekvésre hajlamos. Ez utóbbi összefüggést figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy 
az észlelt én-hatékonyság fejlesztése a szakmai szocializációs folyamat egyik 
legfontosabb célkitűzése lehet. Egy, a szakma szempontjából adekvát viselkedésforma 
elsajátítása mindenképp növeli az észlelt én-hatékonyság élményét, főleg akkor, ha a 
tevékenység minőségi mutatóival kapcsolatosan rendszeres visszajelzést is kap az 
érintett személy. A készségek gyakorlásának, és az ehhez kapcsolódó társas 
visszajelzéseknek különösen lényeges szerep jut azon aktivitások illetve 
foglalkozások esetében, ahol a cselekvéshez kötődően bizonytalanabbak a 
szerepelvárások, s ahol a szakmai készségek kiérlelődéséhez szükségszerűen csak 
valamiféle társas tanulás által vezet az út. Ilyennek számítanak mindenképp a segítő 
hivatások, s különösképp azok, melyek csak utóbbi néhány évtizedben alakultak ki 
hazánkban, mely által foglalkozási szereprepertoárjuk még jóval kiforratlanabb. 

Az emberek általában folyamatosan törekvést mutatnak arra, hogy kontrollálják azokat 
az eseményeket, melyeknek részesei. Amennyiben sikeresek, az bejósolhatóbbá teszi 
jövőjüket, s mind személyes mind pedig szociális előnyökre számíthatnak életükben. 
Az, hogy egy adott személy saját életpályája alakítójának vagy áldozatának érzi magát, 
nagymértékben függ attól, hogy mennyiben sikerült támogató környezetet létrehoznia 
saját elképzelései megvalósítása szempontjából. 

Az észlelt én-hatékonyság fogalmát Bandura a következőképp határozta meg: „a 
hite valakinek abban, hogy milyen kapacitása van megszervezni és kivitelezni azon 
akciók sorozatát, ami a kívánt teljesítmény eléréséhez kell”. (Lent R.W- Brown S.D, 
2006, old.: 15)Míg az önbecsülés fogalma önmagunk értékének megítélését jelenti, 
addig az észlelt én-hatékonyság a személyes kapacitás megítélésére vonatkozik. Fontos 
megemlíteni, hogy az, hogy valaki hisz valamilyen képességében, még nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy szereti és becsüli önmagát. Lehetünk valamilyen tevékenységünk 
során ügyetlenek, anélkül, hogy bántaná önbecsülésünket, ha az aktivitás olyan területre 
vonatkozik, amely nem fontos része saját önértékelésünknek. Ha viszont olyan 
tevékenység kapcsán jelenik meg a pozitív én-hatékonyság élmény, mely fontos 
számunkra, akkor a két személyiségdimenzió összefüggést mutat, vagyis az adott 
szituáció pozitívan befolyásolhatja önértékelésünket. Önmagunk kedvelése ezek szerint 
tehát nem feltétlenül hoz létre teljesítményt, egy tevékenység megfelelő színvonalához 
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több kell, mint a magas önbecsülés. Míg az önbecsülést nem kontextusfüggő 
személyiségjellemzőként definiálják, addig a személyes én-hatékonyság élményt 
kifejezetten szituációhoz kötik. Vannak mindazonáltal olyan teoretikusok is, akik az 
önbecsülést, mint az én-hatékonyság generalizált formáját azonosítják, annak ellenére, 
hogy sem konceptuális sem empirikus igazolása nincs annak, hogy az önértékelés 
dimenziója globális volna. 

Személyes kompetenciáink, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy bizonyos 
cselekvéseket életünk egy-egy területén eredményesen kivitelezzünk, önértékelésünk 
alapköveit képezik. Coopersmith (1967. id. Bandura 1997) szerint az önbecsülés 
fejlődésében a személyes kompetencia és a szociális értékelés egyaránt szerepet játszik. 
Az észlelt én-hatékonyság erőssége jelentősen befolyásolja, hogy az egyén milyen 
teljesítményszintet képes realizálni, mennyire sok stresszt vagy éppen depressziót 
tapasztal meg a környezet kihívásaival való megküzdése során. Befolyásolja azt is, hogy 
a környezetében lévő hatásokat milyen mértékben konceptualizálja akadályoknak, 
illetve erőforrásoknak, s hogyan értékeli ezek súlyát saját célkitűzéseivel 
összefüggésben. Az egyén észlelt én-hatékonysága hatással van azokra az akciókra, 
amit kivitelez, beleértve az ezekre fordított erőfeszítések mértékét, valamint azt is, hogy 
milyen hosszan képes kitartani eredeti tervei mellett, amennyiben akadályok merülnek 
fel a célelérésben. Bandura az én-hatékonyságot, egyfajta propozicionális hitként illetve 
nézetként értelmezi, mely egyszerre ok és okozat az egyén személyiségének, 
környezetének és viselkedésének viszonyrendszerében. (Bandura, 1997.) 

2.6 Az észlelt én-hatékonyság jelentősége a szervezeti eredményesség 
szempontjából 

Bandura az észlelt én-hatékonyság vonatkozásában lehetőségeket lát a szervezetek 
működésének optimalizálására is. Elképzelésében három olyan aspektust elemez, 
melyet relevánsnak tekint a cél megvalósítása érdekében. Először a 
kompetenciafejlesztés lehetőségét írja le, mely megfelelően kialakított tanulási 
környezetben, s a kívánatos viselkedésformákat bemutató modelleken át, mintegy 
lépésről-lépésre vezeti a munkavállalót az egyes munkafeladatokhoz szükséges 
készségek fejlesztésének útján. A kompetenciafejlesztés során kiemeli a megfelelő 
szupervízori támogatás kialakításának szükségességét, s azt, hogy a folyamat teljes 
spektrumában lehetőség legyen a teljesítménnyel kapcsolatos visszajelzések 
megszerzésére, valamint a bizonytalan pontok tisztázására kérdések formájában. 
Második javaslatként az egyén hitének megerősítését szorgalmazza, saját képességeinek 
vonatkozásában. Az észlelt én-hatékonyság teljesítményre vonatkozó hatását ugyanis 
számos olyan eset is bizonyítja, ahol azonos képességek mentén igen eltérő színvonalú 
teljesítmény lesz a cselekvés eredménye. Azok a személyek, akiknél az észlelt én-
hatékonyság magas értéket mutat, azok szívesen koncentrálnak arra, hogy kiemelkedő 
teljesítményt nyújtsanak a feladatmegoldásban. Azok esetében, akiknél ez az érték 
alacsonyabb, ott érdemes ennek hátterét elemezni, s terveket kidolgozni a 
változtatásra – javasolja Bandura. (1988)Az észlelt én-hatékonyság az egyes 
szervezeti vizsgálatok kapcsán is több személyiségjellemzővel mutatott együttjárást. 
Collins 1982 id.: Bandura 1988) például arra a következtetésre jutott, hogy a magasabb 
én-hatékonysággal rendelkezők jobb színvonalú választásokra és döntésekre képesek a 
problémamegoldó folyamatokban. Locke és munkatársainak (1984.) eredményei az 
észlelt én-hatékonyság kreatív teljesítményben nyújtott szerepére szolgáltatnak 
bizonyítékokat. Hasonlóképp fontos következményei vannak az észlelt én-hatékonyság 
értékének a karrierdöntés vonatkozásában is, hisz azok, akik kevésbé magabiztosak, 
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azok korlátozóbbak saját karrierterveikben, miután hiányzó kapacitást feltételeznek, 
akár jó képességek ellenére is. Az észlelt én-hatékonyságnak ugyanakkor a motivációs 
hatásai is figyelemreméltóak Bandura szerint. Ahhoz ugyanis, hogy egy személy nehéz 
környezeti feltételek közt is bízni tudjon magában nagyon fontos az észlelt én-
hatékonyság rugalmassága. Azok, akik jobban bíznak saját képességeikben, még igazán 
hátrányos körülmények közt is több erőfeszítésre hajlamosak, s hosszabb távon 
kitartóak. Az észlelt én-hatékonyság fontos ezek szerint tehát a célok kijelölésében és az 
önmotivációban egyaránt. Szervezetek elemzése során szintén kiderült, hogy mind 
csoport, mind szervezeti szinten kimutathatók a magasabb teljesítmény hátterében 
mérhető magasabb én-hatékonysági értékek, melyek egyrészt a problémamegoldás 
tekintetében jelentenek előnyt az érintetteknek, másrészt pedig lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy csoportszinten értelmezve a feladatokat kompenzálhatók legyenek az egyéni 
gyengeségek. (Bandura, 1988.) 

Bandura harmadik javaslata a szervezeti teljesítmény optimalizálásának vonatkozásában 
arra irányult, hogy a célok rendszerén keresztül fejlesszék a munkavállalók 
önmotivációs képességét. A célok fókuszba állítását Bandura a következőkkel 
indokolta. A célok mindennapi életünkben kiemelten fontos szerepet játszanak, miután 
hozzájárulnak szubjektív életelégedettségünkhöz, s erős motiváló hatásuk van. A célok 
megfelelő minősége azonban fontos kritérium a kívánatos eredmények elérése 
érdekében, így a szükséges erőfeszítések szintje, vagy a célkitűzés pontos 
megfogalmazása, illetve a cél produktív jellege szintén lényeges összetevői az 
eredményességnek. Egy kihívást jelentő cél folytonos motivációt jelent, így állandó 
forrása az észlelt én-hatékonyság fejlesztésének, az érdeklődésnek és az 
elégedettségnek. Az, ha egy megfelelően kiválasztott, s kellő incentív értékkel bíró 
cél megvalósításához rendszeres és fejlesztő jellegű visszacsatolás is tartozik, az a 
mérések eredményei szerint akár megsokszorozni is képes a korábbi 
munkateljesítményt. Bandura a célokat, mint legjobb motivátorokat azonosítja, de 
ennek feltételeként több kritériumot is meghatároz. Egyrészt fontos, hogy az adott 
személy sajátjának tudja vallani azokat, másrészt lényeges, hogy képesnek érezze magát 
megvalósításukra, harmadszor pedig elengedhetetlennek tartja a kellően informatív 
visszajelzéseket, melyekből kiderül, hogy ahhoz képest, amit a személy aktuálisan tesz, 
mi lenne az ideális a célelérés érdekében. A motiváló célok karakterét Bandura a 
következőképpen határozza meg: Tiszta, hogy hogyan kell teljesíteni azokat, s mi az 
értékelés alapja. Kihívásként észlelik a személynek, így erős érdeklődést és bevonódást 
eredményeznek. Csíkszentmihályi (2001) e kérdéskörhöz kapcsolódva, saját kutatási 
eredményei alapján megállapítja, hogy azok, akik nagyon elmélyültnek mutatkoznak 
saját foglalkozásuk gyakorlása során, azok kihívásnak értékelik saját kapacitásukhoz 
mérten az előttük álló feladatokat, s úgy gondolják, hogy fejlődniük kell azok elvégzése 
érdekében. Ezek szerint tehát egy adott (foglalkozási) célkitűzés érdekében 
megnyilvánuló kitartó erőfeszítés jóval inkább kedvez a célkitűzés iránti 
elköteleződésnek, mintha az eredményelérés könnyebb lett volna. 

2.7 Az én-hatékonyság szerepe a karrierdöntésben és a munka 
vonatkozásában  

Bandura észlelt én-hatékonyság fogalma a karrierfejlődés vonatkozásában is releváns 
konstruktumnak bizonyult. Lent, Brown és Hackett (1994) az általuk kidolgozott 
szociál-kognitív karrier modellben arra tettek kísérletet, hogy az addig megvalósult 
empirikus kutatások eredményeit összegezve egy integratív modellben értelmezzék a 
karrierdöntés folyamatát meghatározó legfontosabb tényezőket. Elképzelésük 
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kiindulópontja volt, hogy az emberek különbözősége kultúrájuk, személyiségük, 
genetikai adottságaik, szociokulturális hátterük, egészségi állapotuk és 
gondolkodásmódjuk befolyásolja véleményüket a karrierlehetőségeink vonatkozásában. 
A szociálkognitív karrierelmélet hátterében, melyben Bandura modelljét kívánták a 
karrierfejlődés területére aktualizálni, több megfontolást is leírtak a modell alkotói. 
Törekvésük egyik kulcsfontosságú eleme volt, hogy olyan komplex modellt alkossanak 
meg, mely integrálni képes a korábban már leírt összefüggéseket és tudáselemeket a 
karrierfejlődés tekintetében. Ennek keretén belül a következő aspektusokat vették 
figyelembe:  

a. összerendezni az egymással összefüggést mutató konstrukciókat (pl.: 
énkép, énhatékonyság…) 

b. teljesebb magyarázatot adni a karrier kimenetekkel összefüggő 
tényezőkkel kapcsolatban az eddigi modellekhez képest, (pl.: 
elégedettség, stabilitás) 

c. értelmezhetővé tenni a látszólag eltérő konstrukciók közti viszonyokat 
(én-hatékonyság, érdeklődés, képességek…).  

A modell ugyanakkor tartalmazza azokat a tapasztalati, tanulási és kognitív 
folyamatokat is, amelyek a karrierfejlődési folyamat szempontjából relevánsak. 
Teóriájukba beépítették korábban született karriermodellek egy-egy részletét is, így pl.: 
Holland típusait (1997 id. Lent-Brown, 2006.), Super gondolatát az életszerepek 
fontosságáról (Szilágyi, 2007), Dawis (1996) elképzelését a képességek 
vonatkozásában.(Lent-Brown, 2008) A szociál-kognitív karriermodell egyik 
meghatározó aspektusa a Személy - Környezet interakció középpontba állítása. Eltérően 
azonban a korábbi karrierteóriáktól, pl.: Dawis modelljétől, Super és Savickas 
elképzeléseitől, ahol vonás jellegű értelmezést kap, Holland pedig tipológiája 
sarokköveiként kezeli azok egyes formáit, itt a Személy – Környezet kapcsolat 
dinamikus tartalma kerül a középpontba. Lent, Brown és Hackett (1994) a 
személyes különbözőségek a környezeti faktorok és a viselkedés között egy olyan 
triádikus viszonyt feltételez, ahol a tagok kölcsönösen hatnak egymásra, s együttesen 
magyarázzák a karrierérdeklődést és a karriercélokat. 

A modell három központi változója az észlelt én-hatékonyság, a személyes célok és 
a kimeneti elvárások konstruktuma, egyaránt dinamikus változói a karrierdöntési 
folyamat során végbemenő interakcióknak. E három dimenzió komplex 
együttműködése nézetük szerint a személyek önszabályozó viselkedésében mutatkozik 
meg elsősorban. A szociál-kognitív karriermodellben három egymással 
összekapcsolódó terület: a tanulmányi és karrier érdeklődést, a karrierválasztást 
valamint a karrier teljesítményt meghatározó tényezők felvázolása történik meg. A 
szociál-kognitív karriermodell új nézőpontba helyezi mind a személyt, mind annak 
környezetét, egy dinamikus és szituációspecifikus viszonyrendszert modellezve ezáltal. 
A gondolkodás és a viselkedés összetevői mellett megjelennek azok az egyéb faktorok, 
melyek leírhatóvá teszik, hogy miként képes változni és fejlődni a személyiség saját 
karrierútján, s hogyan szabályozzák e tényezők viselkedésünket.  

Az érdeklődés fejlődése kapcsán fontos kiindulópontnak kezelik a szerzők, hogy az 
iskolai/tanulmányi érdeklődés a karrierérdeklődésnek rendelődik alá, így ezek 
kontinuitásának figyelembe vétele megkerülhetetlen, csakúgy, mint kapcsolatuk 
fontosságának tudatosítása a tanácsadókban és tanácskérőkben. Karrier érdeklődési 
területünk kiválasztása során gyakran olyan témák kerülnek középpontba, melyek 
vonatkozásában úgy vélekedünk, elégedettek lehetünk majd önmagunkkal. Amennyiben 
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ez a lehetőség a választás után valóban realizálódik, úgy a jó tapasztalat hajlamossá tesz 
bennünket arra, hogy a továbbiakban még intenzívebb érdeklődést mutassunk az adott 
irányban.(Lent, Larkin, Brown, 1998) A különféle irányból megtapasztalt pozitív 
visszajelzések hatására a foglalkozási érdeklődés stabilizálódhat, képességeink 
fejlődésével növekszik saját én-hatékonyságunkba vetett hitünk, s így módosulnak 
kimeneti elvárásaink is. Míg sok teóriában az érdeklődés elsősorban külső forrásokból 
eredő személyiségjellemzőként kerül meghatározásra, itt lényeges, hogy a munkához 
kapcsolódó értékekkel szoros összefüggésben az érdeklődés elsődleges forrásait a 
személyiségen belül azonosítják. Az érdeklődés fejlődésének folyamatában azonban 
nem elhanyagolható más személyek és a szociokulturális faktorok hatása, hisz mind a 
társas környezet által felkínált lehetőségek köre, mind a reakciók egyes választásainkra, 
befolyásolhatják egy-egy érdeklődési terület megszilárdulását vagy az attól való 
eltávolodást. Karrierérdeklődésünk során így olyan tényezők is szerephez jutnak, mint a 
nemi szerepekkel kapcsolatos szocializáció (férfias és nőies foglalkozások), a 
foglalkozás presztízsével kapcsolatos szülői elvárások, vagy épp a kortárscsoport 
véleménye, a divatosnak ítélt szakmák köréről. 

A szociál-kognitív elképzelés a karrierválasztási folyamat sajátosságait illetően hasonlít 
Holland karriermodelljére, mely szerint optimális körülmények közt az egyének 
hajlamosak érdeklődésük alapján pályát választani. Ebben a modellben ugyanakkor a 
személyes célok fontos közvetítő szerepet játszanak az érdeklődés és a kivitelezett 
cselekvések közt, meghatározzák az én-hatékonyság elvárásokat, a kimeneti elvárásokat 
és részben hatnak a választásra is. Véleményük szerint a legtöbb ember ugyanakkor 
nem optimális körülmények közt választ karrier utat magának, miután figyelembe veszi 
a gazdasági szükségleteket, a számára elérhető képzési lehetőségeket, illetve azt is, hogy 
milyen támogatásra számíthat családi környezetéből. 

A szociál-kognitív karriermodell harmadik komplex egységét a karrierteljesítménnyel 
kapcsolatban vázolták fel Lent és munkatársai. Meggyőződésük szerint a teljesítmény 
színvonalát meghatározó mértékben befolyásolja a „lehetségesbe vetett hit”, a kialakult 
pozitív vagy negatív eredményelvárások. Azok, akik jelentősen alábecsülik valós 
képességeiket, azok hajlamosabbak arra, hogy erőfeszítéseiket a vágyott cél érdekében 
hamarabb feladják, céljaikat alacsonyabb szintűre módosítsák, debilizáló szorongást 
átélve kerüljék mindazon kihívásokat, melyek karrierútjukon előttük állnak. Ezzel 
szemben, akik túlzottan fölébecsülik saját én-hatékonyságukat, azok hajlamosak 
túlvállalni magukat, s ennek következtében lehetnek problémáik az eredményességben. 
A karrierteljesítmény optimális szintjének eléréséhez leginkább tehát az kedvez, ha az 
egyén jól látja, hogy miben kell fejlődnie az előtte álló kihívásokkal szembeni 
eredményességhez, ugyanakkor optimista önmaga és környezete megítélésben. Míg az 
érdeklődés és a karrierválasztás fejlődése tekintetében a célok alapvetően tartalmi 
jellegű célok, a teljesítmény tekintetében olyan teljesítmény célok jelennek meg, 
melyek az eredményesség minőségi mutatóját képviselik. Mindezek következtében a 
célok megfelelő szintű specifikálása, csakúgy, mint azok időzítésének optimalizálása, 
vagy részcélokra bontása a karrier tanácsadói munka egyik fontos eleme lehet, a 
kívánatos karriercél elérése érdekében. 
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2. ábra A szociál-kognitív karriermodell 

Forrás: Lent, R.W.-Brown,S.D.-Hackett,G. (1994) magyarul: Kiss István, 2009., 24.o. 

A szerzők elképzelése szerint a szociál-kognitív karriermodell központi konstruktumai 
függő és független változóként is konceptualizálhatók attól függően, hogy mi a kutatási 
kérdés. Azt kívánjuk megtudni, hogy mire hat egy változó, vagy azt, hogy mi 
befolyásolhatja annak értékét? A szerzők az én-hatékonyság fogalmát Bandura korábbi 
fejezetünkben már említett definíciója szerint értelmezik, s hangsúlyozzák annak 
dinamikus tartalmát, valamint szituáció specifikusságát. A legtöbb empirikus kutatás 
épp egy konkrét területen (vagyis meghatározott feladathoz és tartalomhoz kötve) 
tesztelte az észlelt én-hatékonyság szerepét a karrierdöntés vonatkozásában, miközben 
jóval kevesebb figyelmet fordítottak a megküzdési én-hatékonyság jelentőségének 
tanulmányozására. Szintén számos empirikus kutatást végeztek az ún. folyamat én-
hatékonyság vizsgálatára a karrierdöntés vonatkozásában, melyek a folyamat egy-egy 
jellemző fázisához kapcsolódva jellemzik a hatótényezőket, mint Taylor és Betz (1983) 
a karrier döntéshozatalt. (Fouad és Smith 1996, Jadidian et al, 2012., Judge-Bono, 
2001., Lent-Brown, 2006, Lent et al., 2003., Lent et al, 2008., Ochs-Roessler, 2004., 
Rogers et al. 2009). Az én-hatékonyság élményének kialakulást négy elsődleges 
forráshoz kötik a teoretikusok: 1. a személyesen megvalósított teljesítmény – mely a 
legerősebb hatást gyakorolja mind közül 2. vikariáló, vagy modell útján történő tanulás, 
3. a szociális megerősítések és támogatások 4., alacsony szorongásszinttel jellemezhető 
pszichés és érzelmi státusz. Ezek a források mind igen jelentős befolyást gyakorolnak 
azokra az erőfeszítésekre, melyek által megértjük és alakítjuk karrier én-hatékonyság 
élményünket. (Lent, Brown, 2006.) 

A kimeneti elvárások azokat a hiteket jelentik, melyek egy meghatározott cselekmény 
következményeként elképzel az egyén. (Lent, Brown, 2006.) Míg az észlelt én-
hatékonyság az egyén saját képességeire vonatkozó hitét fejezi ki, addig a személy által 
megfogalmazódó kimeneti elvárások kapcsán kirajzolódik, hogy a tradicionálisnak 
tekintett munkaértékek (altruizmus, autonómia,…) vonatkozásában milyen 
elképzelésekkel rendelkezik az illető. A kimeneti elvárások keretében gazdasági, 
szociális, de akár az önbecsülésben szerezhető előnyök vagy rizikók egyaránt 
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megfogalmazódhatnak. A kimeneti elvárások szerepe különösen fontossá válik olyan 
személyek esetében, akik valamilyen kisebbséghez, vagy diszkriminált csoporthoz 
tartoznak az adott társadalmon belül (Fouad és Smith 1996). 

A célokat, mint egy meghatározott cselekvés szándékát definiálja az eredeti szociál-
kognitív modell. (Bandura 1997). A szociál-kognitív karriermodellben a célok kétféle 
formája kerül leírásra: a tartalom választási célok (ami arra a területre vonatkozik, 
amelyen a személy aktívan dolgozni készül), s a teljesítmény célok, mely minőségi 
elvárásokat jelenít meg azzal kapcsolatban, ahogy a választott területen az egyén 
teljesíteni kíván. Míg a választási célok (pl. egy képzés vagy munkahely kiválasztása) 
motiváló hatást fejtenek ki annak érdekében, hogy kitartóan fáradozzunk a cél 
érdekében, (Lent, Brown, Schmidt et al. 2003,) addig a teljesítmény célok a sikeresség 
mértékének megítéléséhez adnak támpontokat a tervezett aktivitás 
vonatkozásában.(Philipps, Gully 1997., Wood, Locke 1987., id: Lent-Brown, 2006.) 

A személy érdeklődése azt mutatja meg, hogy milyen aktivitásokat szeret, és mit nem 
csinálni, illetve mi az, ami indifferens az egyén számára függetlenül attól, hogy az adott 
cselekvéssor az élet mely területére vonatkozik.  Érdeklődésünk irányt szab 
karriercéljainknak, melyek nyomán kiválasztjuk és gyakoroljuk azokat a 
tevékenységformákat, melyek ennek megfelelnek. Az alkalmazott érdeklődésvizsgáló 
eljárások az érdeklődés jellemzőit különféle szempontból monitorozzák, s 
természetesen van olyan is, mely kifejezetten a munka világára vonatkozóan teszteli az 
adott személy jellemzőit. (Strong Interest Inventory, Hansen 2005. id:Lent-Brown, 
2006.) 

A szociál-kognitív modell tartalmazza azokat a közeli kontextuális változókat is, 
melyek az egyén, mint a környezet oldaláról megnyilvánuló támogató hatásként vagy 
akadályként észlel, saját karriercéljainak megvalósítása szempontjából. Míg az 
előnyösnek tekinthető környezeti feltételek megerősítik a célok iránti elköteleződést, s 
az egyén kitartását a célelérés érdekében végzett cselekvéssorban, addig a negatív 
hatások könnyen elbizonytalaníthatják a személyt. Lényeges, hogy ezek a hatások 
lehetnek objektíven fennálló, s mérhető adatokkal bizonyítható körülmények, de 
olyanok is, melyek „mindössze” a személy által észleltek. Bármelyik típusba is 
tartoznak ezek közül, az egyén karrierfejlődése, illetve az ezzel kapcsolatos 
karriertanácsadói munka során mindenképp jelentőséggel bírnak. (Lent-Brown, 2006.) 
Az említett szociál-kognitív karrierváltozók esetében ugyanakkor fontos különbséget 
tennünk abban is, hogy milyen módon képződnek le tartalmaik gondolkodásunkban. 
Míg pl.: az észlelt én-hatékonyság élménye kapcsán arról kaphatunk tájékoztatást, hogy 
az egyén - saját meggyőződése szerint – mit tud, céljaiban az fejeződik ki, hogy mit 
akar tenni. Hasonlóképp fontos elválasztanunk a múltbéli teljesítményt is attól, amit a 
jövőre vonatkoztatva feltételez valaki magáról egy konkrét feladat vonatkozásában. A 
múltban szerzett tapasztalatok köre jövőre a vonatkozó kapacitás megítélésének csak 
egyik eleme, melyhez olyan továbbiak mérlegelése is társul, mint az aktuális 
motiváltsági szint, az érzelmi állapot (vagyis, hogy mennyi szorongás kötődik hozzá), 
és a teljesítményhez tartozó körülmények megítélése – azaz, hogy mennyiben függ 
önmagától, s mennyiben másoktól a tervezett cselekvés eredményessége. Az észlelt én-
hatékonyság fogalmát szintén érdemes elkülöníteni a kimeneti elvárásoktól, hisz az, 
hogy egy személy képesnek ítéli meg magát az eredményes cselekvésre, még nem 
szükségszerűen jár együtt azzal, hogy a cselekvés kívánt kimenetele bekövetkezik. 
Végül fontos elválasztanunk a választás folyamatát az ennek következtében létrejövő 
karrierállapottól, mint végcéltól, melyek hátterében eltérő támogató és akadályozó 
források azonosíthatók.  



49 
 

2.8 A környezeti hatások szerepe a karrierfejlődésben, s ezek jelentősége a 
karriertanácsadásban 

A pályaszocializációs folyamat során meghatározott lehetőségek (pl.: tréningek, 
szakmai gyakorlatok) állnak az egyének rendelkezésére annak érdekében, hogy 
megfelelő tanulási tapasztalatot szerezve fejlesszék szakmai készségeiket, s 
megerősítsék pályaidentitásukat. E lehetőségekkel ugyanakkor a tapasztalatok szerint az 
egyes személyek igen eltérő hatásfokkal gazdálkodnak. A fejlesztő hatások 
érvényesülése nagymértékben függ attól, hogy mennyiben képes egy adott személy arra, 
hogy saját környezetét úgy konstruálja meg, hogy karrierfejlődését pozitívan 
befolyásolja. (Vondracek et al., 1986.) Saját környezetünk megfelelő észlelése 
hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy felfedezzük azokat a sokfaktoros potenciális 
lehetőségeket, melyek által az objektív környezet adottságait kompenzálni tudjuk. A 
környezeti hatások két fő csoportját az időben közeli és távoli hatások képviselik. Míg 
az első a karrier vonatkozásában releváns tanulási tapasztalatok minőségére hat, (pl.: 
lehetőség a készségfejlesztésre, szerepmodellek tanulmányozására), addig a távoli 
hatások (személyes kapcsolatok a karrierterületen, külső akadályok) az érdeklődés és a 
célok, a célok és cselekvések, illetve a választások dimenziójában jelentkeznek Lent és 
munkatársai feltételezése szerint. (Lent, Brown, Hackett, 2000.) Abban az esetben, ha a 
személy elsősorban akadályokkal telítettnek észleli környezetét, úgy hajlamossá válik 
arra, hogy kevésbé válasszon érdeklődésének megfelelő tevékenységformákat, illetve 
foglalkozást, míg ha támogató környezetet észlel, ez facilitálja az érdeklődésével 
összhangban álló választásokra. A környezet választásokra gyakorolt hatása elsősorban 
a kollektivista kultúrák (pl.: ázsiai országok) esetében mutatkozik erősnek, míg az ún. 
individualista kultúrákban inkább a gazdasági előnyök, vagy egyéb társas nyomás (pl.: 
foglalkozások észlelt presztízse) érvényesülhet az érdeklődéssel szemben (Tang, Fouad, 
Smith, 1999). A környezet karrierfejlődésre gyakorolt hatásainak elemzése kapcsán 
érdemes megemlíteni, hogy a belső akadályok (mint pl: a negatív énkép) és a külső 
akadályok, mint pl.: a munkahelyi diszkrimináció egymással interakcióban hatnak a 
karrierfejlődésre. Swanson és Woitke 1997 id.: Lent, Brown, Hackett, 2000.) 
Amennyiben sikerül az akadályok különféle típusainak azonosítása és elkülönítése, 
az számos pozitív hatással jár a karrierfejlődésre a szerzők szerint. Egyrészt 
tisztázódhatnak azok a külső lehetőségek, melyek képesség fejlesztéséhez 
rendelkezésre állhatnak, új stratégiák kidolgozásának nyílik meg a lehetősége az 
akadályokkal való megküzdésben, azonosíthatóvá válnak különféle intervenciós 
célok és szerepek a karriertanácsadó számára. A karrierfejlődést hátráltató tényezők 
esetén érdemes azt is elemezni, vajon milyen feladat végrehajtásában jelent akadályt az 
adott elem. Pervazív hatásról beszélhetünk, mint pl.: egy ellenséges családi környezet, 
vagy csak a szituációk egy meghatározott körében érvényesülnek annak negatív hatásai. 
A karriercélok kiválasztásának vonatkozásában egészen más környezeti hatásoknak 
lehet fontos jelentősége, mint ezen célok megvalósításának útján, így ezek tudatosítása a 
karriertanácsadási folyamat eredményessége szempontjából fontos következményekkel 
járhat. Hasonlóképp jelentőséggel bírhat annak elkülönítése is, hogy a karrierfejlődés 
szempontjából akadályozónak minősített tényezők milyen idődimenziókkal 
jellemezhetőek. A múltban gyakoroltak hatást, vagy a jelenben is befolyásolnak? 
Esetleg az elképzelt jövő kapcsán tűnnek akadályozó faktornak a karrierútban? A Lent 
(1994) által meghatározott disztális és proximális környezeti faktorok feltehetőleg eltérő 
módon fejtik ki hatásukat a karrierútban, mindezek empirikus kutatásokon alapuló 
elemzése azonban még a közeljövő feladata. Amit a szociálkognitív alapokon nyugvó 
pályatanácsadási kutatások eddigi eredményei nyomán megállapíthatunk, az arra utal, 
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hogy a disztális háttértényezők elsősorban a tanulási tapasztalatokra gyakorolnak hatást, 
míg a proximális tényezők a kritikus választási helyzetekben és a célmegvalósításban 
fejtik ki elsősorban hatásukat. 

A feltételezett környezeti akadályok több területen összefüggést mutatnak a személy 
viselkedésével, karrierútjának egyes jellemzőivel. Az akadályok észlelését például 
befolyásolják a személy megküzdési stratégiái, hisz azok, akik erősebbnek észlelik saját 
coping stratégiájukat, azok kevésbé hajlamosak arra, hogy bizonyos feltételeket 
akadályként konceptualizáljanak, míg mások esetén ugyanez természetes. Éppen ezért 
fontos, hogy elkülöníthessük a megküzdési stratégia hatékony működésének 
következtében észlelt állapotot attól, hogy valóban nincs jelen egy vagy több 
akadályozó tényező. Amennyiben ugyanis csak arra kérdezünk rá, hogy vannak-e 
akadályozó tényezők, úgy az ezekkel való megbirkózásban magabiztos személyek nem 
biztos, hogy akadályként definiálják az adott tényezőket, mivel jó megküzdőnek 
minősítik magukat. Több kutató ezért egyetért abban, hogy a megküzdési stratégiák 
kapcsán átélt én-hatékonyságélményt külön változóként érdemes elemeznünk a 
karrierfolyamatot meghatározó tényezők körében. Hasonlóképp befolyásolják a 
környezeti hatások észlelését olyan diszpozicionális hatások is, mint a személyek 
érzelmi világának jellemzői. Azok, akik környezetükről, más személyekről 
negatívabban vélekednek, azok hajlamosabbak arra, hogy nagyobb mennyiségű és 
nehezebb akadályt azonosítsanak környezetükben. Az akadályok észlelése jelentős 
mértékben alakítja továbbá a folyamattal kapcsolatos kimeneti elvárásainkat (Swanson 
1996 in: Lent, Brown, Hackett, 2006.), ahogy ezt számos empirikus kutatás is 
bizonyította (Lent et al., 1994., McWhriter, 1997.) 

Luzzo és Hutcheson (1996) a karrierfolyamat során észlelt akadályozó tényezők 
vizsgálata kapcsán, azok kontroll attitűddel való összefüggését mutatta ki. Eredményeik 
szerint azok a hallgatók, akik saját karrierdöntéseiket külső források által 
meghatározottnak, és saját szándékaik által kevésbé befolyásolhatónak vélik, vagyis 
külső kontrollosok, azok kevesebb támogató elemet azonosítottak környezetükben, s 
kevésbé mutatkoztak érettnek karrierdöntésüket illetően. Ez az összefüggés a kontroll 
attitűd és a megküzdési én-hatékonyság konstruktumok közti hasonlóságra hívja fel a 
figyelmet. A két személyiségjellemző közt azonban alapvető eltérés, hogy míg a 
kontroll típusát egy vonás jellegű, tartós dimenzióként, a megküzdési stratégiát adott 
vizsgálati koncepciójuk keretei közt szituáció specifikusként definiálták. 

A szociál-kognitív karriermodell kiterjesztése a környezeti tényezőkre Lent, Brown, 
Hackett (2000) szerint a következő előnyökkel jár: 

- egyrészt újraértelmezi a kimeneti elvárások és a környezeti akadályok közti 
viszonyulást 

- figyelembe veszi azokat az ökológiai hatásokat is, melyek keretén belül az 
egyén viselkedése megvalósul 

- hipotéziseket vet fel a karriert támogató források vonatkozásában 
- megközelítésmódot kínál arra, hogy miként szemlélik az egyének azokat a 

környezeti akadályokat és támogatásokat, amelyeket karrierútjuk során észlelnek 

Bandura (1997) a kimeneti elvárások többféle fajtáját írja le, úgy mint fizikai (pl.: 
anyagi jellegű), szociális (pl.: kapcsolati), ön-értékeléssel kapcsolatos (elégedettség 
önmagunkkal) elvárások csoportja, melyek esetében a pozitív értékelés egyértelműen 
motivációs erőt jelent a vonatkozó cselekedet kivitelezésével kapcsolatban. Az 
elvárások azonban többféle dimenzió mentén is összehasonlíthatóak lehetnek, mint az 
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értékük, azaz pozitív vagy negatív minősítésük. Elvárásaink vonatkozhatnak a kontroll 
helyére (önmagunk vagy mások által befolyásoltak-e az események), s abban is 
különbözhetnek, hogy mekkora jelentőséggel bír a cselekmény kimenetele önmagunk 
számára. 

A szociál-kognitív karriermodell ugyanakkor megkülönbözteti a kimeneti elvárások és a 
folyamatelvárások fogalmát. A folyamatelvárások ugyanis azokra az akadályozó és 
támogató erőkre vonatkoznak, melyek a karrier döntéshozatali folyamatban hatással 
bírhatnak, míg a kimeneti elvárások azokra a tényezőkre vonatkoznak, melyek az adott 
cél teljesülése kapcsán megfogalmazódnak. Egy fiatal elhatározza, hogy a szociális 
pályán szeretne dolgozni, mert e hivatás gyakorlása során majd olyan tevékenységeket 
folytathat, melyben saját értékrendjével összhangban álló módon nyújthat segítséget 
mások számára. A kimeneti elvárásai tekintetében tehát egy pozitív jövőkép 
fogalmazódik meg, melynek mentén arra készül, hogy e területen kezdjen felsőfokú 
tanulmányokat. Az előtte álló folyamat vonatkozásában azonban fel kell tennie 
magának a kérdést: a családja vajon tudja-e vállalni azt, hogy tanulmányait 
gazdaságilag finanszírozza, s őt továbbra is eltartottként kezelje a családban. 
Hasonlóképp mérlegelés tárgya kell, hogy legyen: vajon a felkészülési folyamathoz 
szükséges készségek milyen mértékben állnak az adott személy rendelkezésére? A 
folyamatelvárások és a kimeneti elvárások mérlegelése nyomán végül meghozza az 
egyén azt a döntést, mely karrierútjának következő szakaszában tükrözi választását. A 
folyamatelvárásokban mintegy tükröződik annak a pszichológiai környezetnek a 
konceptualizálása, melyben az érintett személy saját karrierdöntéseit megfogalmazza. 
(Lent- Brown-Hackett, 2000.) A karrierdöntést befolyásoló környezeti hatásokat a 
kutatók egy koncentrikus kör modellel ábrázolják:  

3. ábra A karrierdöntést befolyásoló környezeti hatások koncentrikus modellje 

 

(Forrás: Lent, R. W.-Brown, S. D.-Hackett, G. (2000): Contextual Support and Barriers to Career Choice: A Social Cognitive 
Analysis. Journal of Counseling Psychology Vol, 47. No 1. p.45.) 
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viszonyok stb., míg a tágabb szociális környezet olyan elemek tartoznak, mint pl.: 
bizonyos csoportokkal (nők, idegen állampolgárok,..) szembeni attitűd a társadalomban. 
A környezeti hatások íly módon való rétegződése egyúttal azt is megjeleníti, hogy az 
egyén szorosabb környezetében zajló interakciók mintegy szűrőként is működhetnek a 
társadalmi elvárásokkal szemben. Hiába van pl. bizonyos foglalkozásoknak 
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megjelenített értékrend a családban komoly elismerésre tart számot – s így vállalhatóvá 
válik a fiatalnak. 

2.9 A szociál-kognitív karriermodell empirikus megalapozottsága és 
alkalmazása a karriertanácsadási folyamatban 

A szociál-kognitív karriermodell érvényességét az elmúlt 2 évtized során számos 
empirikus vizsgálat is alátámasztotta. A kutatások jelentős részében az észlelt én-
hatékonyság hatását tanulmányozták különféle egyéb változókkal így pl.: a szakmai 
érdeklődéssel, az egyetemi szakok közti választással, a nemi különbségekkel 
kapcsolatban, vagy a különféle teljesítménymutatókkal összefüggésben. További 
vizsgálatok születtek a kimeneti elvárások, a célok, a környezeti támogatások és 
akadályok szerepének igazolására. A szociál-kognitív karrierelmélet kvalitatív elemzése 
illetve metaanalízisen alapuló vizsgálatai nyomán az alábbi megállapításokat tették a 
kutatók az én-hatékonyság, mint lényegi karrier konstruktum tekintetében:  

 „Az én-hatékonyságra vonatkozóan megvalósított terület specifikus mérések 
prediktív értékkel bírnak a karrierérdeklődés, a választások, a teljesítmény, a 
kitartás, a bizonytalanság és a karrier-felfedező viselkedés vonatkozásában. 

 Az észlelt én-hatékonyság, a teljesítmény, és az érdeklődés közti oksági 
kapcsolat létezését a beavatkozások, a tapasztalatok, valamint a 
karrierfolyamatok elemzésén alapuló vizsgálatok megerősítették.  

 A tanulmányi és foglalkozási én-hatékonyság kapcsán leírható nemi 
különbségek segítenek magyarázatot adni a nők és férfiak közt eltérő 
foglalkozási döntésekkel kapcsolatban.” (Lent R.W-Brown S.D- Hackett G, 
2002, old.: 280) 

Több kutató vizsgálta annak az elképzelésnek a létjogosultságát is, mely szerint a 
szociál-kognitív karriermodell alapján a tanulmányi és foglalkozási érdeklődés illetve 
teljesítmény egymásra épülő folyamatokként értelmezendők. Míg Multon és 
kollégái(1991, id: Lent-Brown-Hackett, 2002) egyetemisták körében vizsgálta az észlelt 
én-hatékonyság teljesítményre gyakorolt hatását, addig Sadri és Robertson 
(1993id.:Lent-Brown-Hackett, 2002.,) valamint Stajkovic és Luthans (1998 id: Lent-
Brown-Hackett, 2002.) az egyetemi és a foglalkozási teljesítményt egyaránt 
tanulmányozták. Valamennyi kutatás eredményei alátámasztották azt az elképzelést, 
mely szerint az észlelt én-hatékonyság fontos szerepet játszik a karrierteljesítmény 
kialakulásában, s az egyén képességeinek hatása is kifejezetten e tényezőn keresztül 
érvényesül. (Lent et al. 1994.) A szociál-kognitív karriermodell megalkotói végül a 
következő megállapításokat fogalmazzák meg az észlelt én-hatékonyság és a kimeneti 
elvárások közti viszonyra vonatkozóan: 

 „A karrierérdeklődés erősen összefügg az adott személy észlelt én-
hatékonyságával és a kimeneti elvárásokkal 

 A sikeres személyes teljesítmények nagymértékben képesek felkelteni az 
érdeklődést az adott tevékenység iránt, amely így elősegíti egyúttal az én-
hatékonyság növekedését is.  

 Az észlelt én-hatékonyság és a kimeneti elvárások nagymértékben befolyásolják 
a karrierfejlődés útján jelentkező választásokat az érdeklődésre gyakorolt 
hatásukon keresztül.  

 A múltbeli teljesítmények hatásai a jövőbeni teljesítményekre részben a 
személyek képességein, részben pedig saját én-hatékonyságuk észlelésén 
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keresztül hatnak, segítve ezáltal a készségeik megszervezését és a kitartást az 
előforduló akadályok ellenére.”  (Lent R.W-Brown S.D- Hackett G, 2002, old.: 
282) 

A teljesítmény vonatkozásában Lent és munkatársai (1994) azt tapasztalják méréseik 
során, hogy mind a teljesítményelvárások, mind pedig a megvalósuló teljesítmény 
szintek összefüggést mutatnak az észlelt én-hatékonyság mértékével. 

Shepherd, Owen, Fitch, Marshall (2006 id.: Jadidian-Duffy, 2012) egyetemi hallgatók 
iskolai eredményességét vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy azok a hallgatók, 
akik belső kontroll attitűddel jellemezhetők, azok jobb tanulmányi eredményeket értek 
el. Kirkpatrick, Stant, Dawnes, Gather (2008 id.: Jadidian-Duffy, 2012) eredményei 
szerint azok az egyetemisták, akik belső kontroll attitűddel rendelkeznek, azok 
jelentősen felülmúlják társaikat tanulmányi eredményeikben. 

Luzzo, Funk, Strang (1996 id.: Jadidian-Duffy, 2012), Taylor és Popma (1990. id.: 
Jadidian-Duffy, 2012.), az erőteljesebb belső kontrollszinttel összefüggésben magasabb 
karrierdöntési én-hatékonyságot mértek a hallgatók körében. Az erősebb belső kontroll 
ugyanakkor jobb karrieralkalmazkodással is járt együtt, ahogy a hallgatók a munka 
világával kapcsolatos élményeikről beszámoltak. Lease (2004) kevesebb karrier 
bizonytalanságról számolt be az erőteljesebb belső kontroll attitűddel rendelkezők 
hallgatók körében – afroamerikai és fehér diákok közt egyaránt. 

Brown et al. (2000 id. Jadidian-Duffy, 2012) –vizsgálata szerint azok a hallgatók, akik 
több akadályt azonosítottak saját karrierútjuk folyamatában, azok szignifikánsan 
alacsonyabb szintű kimeneti elvárásokkal is rendelkeztek tervezett karrierjükkel 
kapcsolatban. Luzzo (1996) egyetemisták körében végzett vizsgálatainak eredménye 
szerint azok a hallgatók, akik tervezett pályájukkal kapcsolatosan több jövőbeli akadályt 
feltételeztek, azok alacsonyabb értékeket értek el karrierdöntési én-hatékonyságukat 
(CDSE- Taylor és Betz 1983) tekintve. Creed et al. (2004) végzős egyetemistákkal 
végzett mérései során szintén arra az eredményre jutott, hogy mind a belső mind pedig a 
külső akadályok mennyiségének növekedésével csökkent a hallgatók karrierdöntési én-
hatékonyságának élménye a férfiak körében. Wood és Clay (1996 id.: Jadidian-Duffy, 
2012) a tanulmányi eredményesség és az észlelt akadályok mennyisége között fordított 
irányú korrelációt mért. 

A környezeti megerősítések szerepét igazolja ugyanakkor Lent, Lopez, Lopez, Sheu 
(2008) vizsgálata is, ahol a karrierérdeklődés alakulásában és a célok 
megfogalmazásában jóval gátlásosabbnak bizonyultak azok, akik olyan 
környezetből érkeztek, ahol nem támogatták őket a karrier én-hatékonyságot építő 
tapasztalatok megszerzésében. A képességekbe vetett hit fontosságát, s a reális 
megítélés szerepének építése szintén lényeges tanácsadói feladat. 

Conklin és munkatársai (2013) az érzelmi elköteleződés, a karrierdöntési én-
hatékonyság és a kimeneti elvárások összefüggését vizsgálták. Eredményeik szerint a 
karrierdöntési én-hatékonyság (CDSE- Betz és Taylor 2001) dimenziója mediátor 
tényezőként hat a felsőfokú tanulmányok iránti érzelmi elköteleződés és a kimeneti 
elvárások közti viszonyra, különösen a karrier teljesítmények illetve a karrierrel való 
elégedettség vonatkozásában. Kutatásuk alapja Lent és Brown (2006) azon elgondolása 
volt, melynek során a szerzők kiterjesztették korábbi karriermodelljüket a munkával 
való elégedettség dimenziójára, tekintettel arra, hogy az érzelmi állapotok és a 
tapasztalatok direkt módon befolyásolják az észlelt énhatékonyságot, s indirekt módon 
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pedig a karrierelvárásokat. Vizsgálatuk során kitüntettet szerepet szántak annak 
elemzésére is, hogy a személy észlelt képességeinek a szakmához való illeszkedése 
mennyiben befolyásolja az iskolai tanulmányokkal való elégedettséget és az érzelmi 
elköteleződést. Meyer és Allen (1991) szervezeti elköteleződésről szóló modellje 
mellett Wessel, Ryan és Oswald (2008) elképzeléseire alapoztak, akik az egyetemi 
tanulmányok kapcsán átélt személyes én-hatékonyságukkal összefüggésben – 
szignifikáns mértékben érzelmileg elkötelezettebbnek vallották magukat saját 
pályájukra vonatkozóan. Azok a hallgatók, akik érzelmileg jobban azonosulni tudtak 
azzal a szakmai területtel, amelyen tanulnak, azok több pozitív tapasztalatról számoltak 
be pályaszocializációjuk során, s nagyobb könnyedséget mutattak abban is, hogy mind a 
tanulmányi, mind pedig a szakmában eltöltött idő vonatkozásában terveket vázoljanak 
fel, s célokat tűzzenek ki maguknak. Lent és Brown (2006) azt feltételezte, hogy azok a 
fiatalok, akik magasabb karrierdöntési én-hatékonyságról számolnak be, azok inkább 
feltételeznek elégedettséget az adott pályán önmaguk számára a jövőben, mivel úgy 
vélik, hogy kezelni képesek azokat a kihívásokat, melyek rájuk várnak majd az egyes 
pályaszakaszokban. Az érzelmi elköteleződés szükségszerűen magában foglalja az adott 
területtel való intenzívebb érzelmi identifikációt, az észlelt illeszkedés pedig a kognitív 
értékelését jelenti annak, hogy mennyiben véli megfelelőnek saját készségeit az egyén 
egy meghatározott szakmához. (Cable, DeRue, 2002.id. Conklin, 2013.)  

Conklin és mtársai szerint (2013) az érzelmi elköteleződés és a karrierdöntési én-
hatékonyság közt az észlelt illeszkedés mutatója lesz az, mely mediátorként befolyásolja 
az együttjárást. Azok, akik érzelmileg azonosulnak és elkötelezettek egy szakma iránt, 
azok csak abban az esetben fognak eltérni ezzel kapcsolatos terveiktől belső okokból, ha 
saját képességeik szintje, erre kényszerítik őket. Conklinék eredményei alapján, 
melyek az érzelmi elköteleződés fontosságát emelik ki a jövőtervekkel kapcsolatban, 
arra következtethetünk, hogy a karrier tanácsadók munkája során fontos szerepet 
kell, hogy kapjon a karriertervek erős érzelmi megalapozása. Annak tisztázása, 
hogy a fiatal tisztán lássa, milyen kompetenciái vannak, ezek hogyan illeszkednek 
illetve fejleszthetők a választott szakma vonatkozásában, hogy megerősödve saját én-
hatékonyság élményükben pozitívabb jövőképet fejleszthessenek ki magukban. 

Gianakos (2001) kutatásai megerősítették a karrierdöntési én-hatékonyság (CDSE) 
és a kimeneti elvárások értékének együttjárását, miután eredményeik szerint a 
hallgatók olyan karrierterületekkel kapcsolatban fogalmazták meg jövőterveiket, 
melyekről feltételezik, hogy erős én-hatékonyságot érhetnek el. A kutatás során 
elemzésre kerültek az érintett hallgatók kapcsolati mintáinak jellemzői, s ezek 
következményei a karrierútra. Vizsgálati eredményeik szerint a hallgatók egyrészt 
növekedési szükségleteik kielégítését másrészt pedig önbizalmuk megerősítését keresik 
a választott pálya iránti elköteleződéssel összefüggésben. Eredményeik szerint a 
szignifikáns másokkal, (gyakran szülőkkel) való kapcsolat minősége hatással van a 
karrierdöntéssel kapcsolatos önbizalom fejlődésére. Míg a szakválasztásban elég 
jelentősnek mutatkozott igen eltérő populációk esetén is a szülők hatása, az én-
hatékonyság élmény kibontakozását leginkább a különféle karrierminták hiánya, s 
a hiányzó szakmai szerepmodellek gyengítették. Meggyőződésük szerint az képes 
internalizálni koherens karriercélokat és értékeket, akinek ehhez megfelelően stabil 
énképe van, s ezzel együtt aktívan keresi a konvergens munkakörnyezetet személyes 
céljai megvalósításához. 

Allen (1996, id.: Jadidian-Duffy, 2012) az egyetemi tanulmányok során megmutatkozó 
elégedettség és a munkavégzés során átélt elégedettség közt szignifikáns összefüggést 
talált. 
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Jadidian és Duffy (2012) a karrierdöntési én-hatékonyság szintje és az egyetemi 
tanulmányokkal való elégedettség összefüggéseit kutatták, melynek során a munka 
világával kapcsolatban észlelt kontroll mértékét prediktor változóként kezelték. A 
kutatás során a munka kontroll fogalmát, mint globális szempontrendszert alkalmazták a 
munkával kapcsolatos területeken, s így vizsgálták hatását a karrierdöntési én-
hatékonyságra vagy az egyetemi tanulmányok területére vonatkozó elégedettségre. 
Eredményeik szerint a karrierdöntési én-hatékonyság, a tanulmányokkal való 
elégedettség és a karrierválasztás között szignifikáns összefüggés van. A 
karrierdöntési én-hatékonyság és a munka választása kapcsán megjelenő önbizalom 
szintén összefügg, hisz a magabiztosság növeli a döntésképességet, illetve az 
elégedettséget. A karrierdöntési én-hatékonyság és a munka választása közt mediátor 
szerepet kap a kontrollhely, hisz azok, akik jobban bíznak abban, hogy saját sorsukat 
képesek alakítani a munka világában, azok elégedettebbnek is mutatkoztak saját 
tanulmányaikkal kapcsolatban. A kutatás további érdeme, hogy ráirányította a figyelmet 
arra, hogy a választás szándéka, még nem feltétlenül eredményezi azt, hogy valaki 
valóban szabadon érvényesítheti az akaratát, s különösen igaz ez a különféle kisebbségi 
csoportok esetében. Amennyiben a személyes döntés autonómiája lecsökken, úgy 
természetszerűleg lehet sokkal kevésbé motivált illetve involvált a személy, a számára 
elérhető karrier megvalósításában. Ez az összefüggés pedig felveti valamennyi 
diszkriminált helyzetben élő személy karrierútjának sajátos aspektusát – az események 
feletti kontroll lehetőségének elvonása által. 

A szociál-kognitív karriermodell alapján mind fejlesztő, mind preventív vagy gyógyító 
intervenciók sora tervezhető, ha figyelembe vesszük a modell azon elemeit, melyek 
vonatkozásában esélyeink mutatkoznak tanácsadói oldalról történő beavatkozásra. 
Beavatkozásaink során célkitűzésünk lehet a hallgatók tanulmányi és szakmai 
érdeklődésének valamint kompetenciáinak fejlesztése éppúgy, mint megelőzése 
azoknak a problémáknak, melyek a munkába való belépéskor várhatnak rájuk, de 
konkrét válaszokat is kereshetünk olyan problémák esetén, mellyel a karrierválasztási 
folyamat egy-egy fázisában keresnek meg minket a tanácskérők. A beavatkozások egyik 
lehetséges fókusza pl.: az érdeklődés kiterjesztésének elősegítése és a választások 
serkentése. Az elmélet alkotói szerint a szakmai készségek fejlesztésének, a megfelelő 
én-hatékonyság élmény és a reális kimeneti elvárások kialakításának legkedvezőbb 
időszaka a tanulóévek során van, amikor még kellően formálhatók a személy 
önmagáról kialakuló képzetei és a foglalkozásról vallott nézete. A pszichoedukációs 
feladata e korszaknak tehát a hallgatók esetében kialakuló érdeklődésekre, értékekre, és 
adottságokra fókuszálva az optimális karrierfejlődés támogatása, e tényezők kognitív 
alapjain keresztül. Ennek feltételeként képet kell, hogy alkossunk arról, mennyiben felel 
meg a realitásnak mind a személy saját kompetenciáival kapcsolatos én-hatékonyság 
élménye, mind kimeneti elvárásai a választott pályával kapcsolatban. Amennyiben ezek 
a tényezők – a rendelkezésre álló adatok alapján távolabb állnak a realitástól, úgy 
elemzésre kerül ennek magyarázata, s az intervenció egyik célja a megfelelő 
módosítások végrehajtásának tanácsadó általi facilitálása. További nehézségként 
jelentkezhet egy karrierdöntési folyamat során, ha az egyén a folyamat során jelentkező 
akadályokkal képtelen megküzdeni. Amennyiben ez jelenti a gátat az eredményes 
karrierfejlődésben, úgy egyrészt meg kell tanítani, hogy jól becsülje fel az akadályokat, 
másrészt elemezni kell a valószínűségét a feltételezett akadályok bekövetkezésének, 
végül stratégiákat kell készíteni, hogy miként lehet megelőzni illetve kezelni azokat. A 
karriertanácsadási folyamat harmadik fő célkitűzése az észlelt én-hatékonyság 
fejlesztéséhez és módosításához kötődhet. Ennek vonatkozásában (Lent-Brown-
Hackett, 1994) megjegyzi, hogy az észlelt én-hatékonyság fejlesztése érdekében 
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kifejtett tanácsadói aktivitás mindenkor hasznos, ugyanakkor a korai adoleszcenciában a 
legnagyobb a szerepe, miután a foglalkozási aspirációk stabilizálódása ebben az 
életszakaszban indul meg. E munka során fontos, hogy tapasztalatot szerezhessen a 
fiatal – milyen vonatkozásban sérült az én-hatékonyság élménye, s hogyan lehet 
korábbi tapasztalatait újraértelmezni. A maladaptív attribúciók lépésről-lépésre 
történő átalakítása során a korábban téves címkékkel ellátott jelenségek 
újraértelmeződnek, s ezúttal már a kitűzött karriercél támogatásának irányában hatnak. 

2.10 A munkával való elégedettség fogalmának szociál-kognitív értelmezése, 
s ennek következményei a karrier tanácsadásban 

A jóllét fogalmát gyakran értelmezik kontextus független kontruktumként, ugyanakkor 
többeket érdekel egy-egy speciális terület, például a munka világára vonatkozóan, 
összefüggésben a munkával való elégedettséggel. Lent és Brown (2008) szociál-
kognitív munka elégedettségi modellje az érzelmi, kognitív, viselkedéses és szociális 
forrásait is integrálták a munkával való elégedettségnek. A személyiséglélektan és a 
szociálpszichológia területén a jóllét, mint relatíve általános vagy vonás jellegű fogalom 
jelenik meg, míg a tanácsadó pszichológusok vagy a munkapszichológiai kutatók 
elsősorban az alkalmazkodási folyamattal összefüggésben elemzik azt. Super (1955 id. 
Szilágyi, 2007.) a tanácsadó tevékenység egyik lényegi elemként ragadja meg a kliens 
jóllétének előmozdítását, s azt hogy a tanácsadás eredményeként a kliens egy jól 
funkcionáló életet éljen. A tanácsadás pszichológiájának aspektusából vizsgálva a jóllét 
egy változó konstruktum, miután az egyén mind emocionális mind pedig pszichés 
funkcióit befolyásolni képes, akkor is, ha erre a környezeti hatások szintén hatással 
vannak. A fogalom általános tartalmának különféle feltételrendszerek közti vizsgálata 
mellett megkezdődtek azok a szervezetpszichológiai vizsgálatok is, melyek a munka 
világában tesztelték a jóllét bizonyítékait, a jelenséget erősítő vagy épp gyengítő 
szervezeti hatásokat. (Spector, 1997., Heller, Judge, Watson 2002.id.: Lent, Brown, 
2008.) Lent és Brown (2008) a munkával való elégedettséget, mint területspecifikus 
mutatót értelmezik a munka területén átélt jóllét vonatkozásában. Míg néhány olyan 
változót, mint a személyiség, relatíve stabilnak tekintik a jóllét aspektusából vizsgálva, 
a célok, a szociális támogatás, az akadályok vagy épp az én-hatékonyság élménye egy 
dinamikusan változó feltételrendszert teremt a munka világában átélt jóllét 
vonatkozásában. Locke (1976) klasszikus meghatározása szerint a munkával való 
elégedettség azt a „kellemes és pozitív emocionális állapotot jelöli, mely a munkával és 
az abban szerzett tapasztalatok nyomán jön létre” (Locke, 1976, old.: 1300) Spector 
(1997) jóval egyszerűbben fogalmaz, mikor a munkával való elégedettséget azzal 
azonosítja, amikor az emberek szeretik a munkájukat. A munka elégedettség általános 
szintjének meghatározásán túl, ahol mindössze érzelmi és fokozati értékelés történt, a 
jelenség természetének mélyebb vizsgálata során olyan tényezők is fókuszba kerültek, 
mint a munkakörülmények, a munkatevékenység sajátosságai, a környezet jellemzői, 
vagy akár a munkakapcsolatok világa. (Locke, 1976.) Lent és Brown (2008) a munkával 
való elégedettség és a munka kapcsán átélt jóllét fogalmát szinonímaként használja 
integratív szociál-kognitív modelljében. Hasonlóképpen a korábban alkotott szociál-
kognitív karriermodellhez, a szerzők itt is azt feltételezik, hogy a vázolt összefüggések 
egyaránt igazak a munka és a tanulmányok vonatkozásában, miután azt, hogy valaki 
mennyire érzi jól magát hallgatóként, illetve dolgozó emberként, azok egy közös 
folyamat, különböző fázisait képviselik. Az én-hatékonyság élményének hatását 
(szintén hasonlóan a szociál-kognitív karriermodellhez) erősebbnek vélik a közeli 
eseményekre, mint a távolabbiakra.  
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4. ábra A munka elégedettség szociál-kognitív modellje 

 

Forrás: Lent-Brown, 2008. p.10 – A process Model of Work Satisfaction 

A modell összesen hét változó között mutat be összefüggéseket, melyek a következők: 
1. munkaelégedettség, 2. általános élet-elégedettség, 3. személyiség és érzelmi vonások, 
4. célirányos tevékenységek, 5. én-hatékonyság, 6. munkafeltételek és kimenetek, 7. cél 
és én-hatékonyság releváns környezeti támogatások és akadályok. A modell központi 
konstruktumai azonosak a szociál-kognitív karriermodell elemeivel, de a központban itt 
a prediktív kritériumok állnak, s a prediktor változók operacionalizálása másképp 
történt. E modellben a kimeneti elvárások például a munkafeltételeknek alárendelt 
tényezőként jelennek meg, ahol az elvárások keretén belül jelenik meg mindaz, amit 
akar, de az is, amit kap a munkától. (Lent, Brown, 2008.) A modell megalkotásának 
egyik kiindulópontja az a feltételezés volt, mely szerint a munka jelentős szerepet tölt 
be az egyén életében, és sok ember esetében az élet különféle területei igen 
„átjárhatóak”, vagyis a munka bizonyos vonatkozásai kihatnak más életdimenziókra. A 
munka elégedettség tekintetében így felmerül a kérdés: az általános elégedettségünk 
szintje határozza-e meg azt, vagy épp fordítva, a munkaelégedettség hat az általános 
elégedettségre? Diszpozícionális, vagyis „top-down” szemlélettel vizsgálva az általános 
elégedettség konzekvenciájaként azonosíthatjuk a munkaelégedettséget, vagyis azok, 
akik hajlamosabbak arra, hogy az élet számos területen elégedettséget éljenek át, azok a 
munkájuk kapcsán is íly módon vélekednek. Amennyiben viszont szituációhoz kötötten, 
azaz „bottom up” nézőpontból elemezzük az összefüggést, úgy a munka elégedettség 
befolyásolhatja az általános élet-elégedettség mértékét. Mindkét megközelítés 
alátámasztására vannak már keresztmetszeti vizsgálatokon alapuló kutatási 
bizonyítékok. (Heller et al., 2004. id. Lent-Brown, 2008) Lent és Brown (2008) leírt 
modellje ugyanakkor kétirányú kapcsolatot feltételez, ahol a többi változó értéke 
befolyásolja azt, hogy miként is jelenik meg egy adott szituációban a két tényező 
egymásra gyakorolt hatása. A korábban elvégzett (Connoly-Vieswesvaran, 2000., 
Thoresen et al, és McCrae-Costa, 1991., id. Lent- Brown, 2008.) munka-, illetve 
életelégedettség kutatások során nyilvánvalóvá vált, hogy a személy érzelmi állapota 
hatással bír arra, hogy mennyiben érzi magát elégedettnek. Lent és Brown ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az érzelmi hatások más egyéb kognitív jellemzők (pl.: az észlelt én-
hatékonyság) mediátor szerepén keresztül érvényesülnek, s nem önmagukban hatnak. 
Elméletük szerint az érzelmi hatások mellett ugyanakkor kognitív és viselkedéses 
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folyamatok szintén hatást gyakorolnak a munkával kapcsolatos elégedettségre. Miként 
az általános élet-elégedettség vonatkozásában az már empirikus igazolást nyert (Elliot, 
Sheldon, Church, 1997., Ryan, Deci, 2001.id. Lent-Brown 2008) feltételezték, hogy a 
célirányos viselkedés, s az, hogy valaki tartósan egy célelérés érdekében tesz 
erőfeszítéseket, az emelni fogja a munkával való elégedettséget. A célok és a célvezérelt 
viselkedés erejét a környezet észlelésének módjában és a viselkedésben játszott szerepe 
adja elsősorban Lent és Brown szerint. Az azonban, hogy a személy életében 
mennyiben játszik központi szerepet a munka, a célok és a munkaelégedettség közti 
kapcsolatot szintén befolyásolja. Azok életében ugyanis, akiknél nagyon fontos, ott egy 
munkához kötődő cél megvalósulása természetes módon jóval inkább növeli a 
munkával kapcsolatos elégedettség szintjét, mint ott, ahol a munkához kapcsolódó 
szerep, nem tölt be olyan jelentős szerepet az egyén identitásában. A munkával 
kapcsolatos elégedettség szociál-kognitív modelljében az én-hatékonyság eredeti 
értelmezése némileg kibővül: az én-hatékonyság kifejezi „az egyén személyes hitét 
saját képességeiben, amivel teljesíteni tudja azokat a viselkedésformákat, melyek a 
munkával kapcsolatos célok megvalósításához vezetnek (cél én-hatékonyság), vagy 
még általánosabban teljesíteni azokat a feladatokat (feladat én-hatékonyság), 
amelyek a sikerességhez szükségesek egy adott munkakörnyezetben” (Lent R.W- 
Brown S.D., 2008, old.: 14) A szerzők számos korábbi elméleti modell és empirikus 
vizsgálat eredményeit – így Hackman és Oldham (1976), vagy Dawis-Lofquist, (1984.) 
elképzeléseit, csakúgy, mint a munka karakterisztikájához és feltételrendszeréhez 
kötődő empirikus kutatások tapasztalatait integrálni kívánták az észlelt vagy valós 
munkafeltételek és kimenetek változó fogalmába. Nézetük szerint az én-hatékonyság 
csakúgy, mint a munka körülmények és kimenetek direkt hatást fejtenek ki a munkával 
való elégedettségre. Számos elmélet és kutatás bizonyította (Cantor, Sanderson, 1999., 
Diener, Fujita, 1995. id.: Lent, Brown, 2008.) hogy a célirányos támogatások és 
erőforrások mértéke jelentősen befolyásolja az egyén elégedettségi szintjét. Lent és 
munkatársai modelljében e változók, mint indirekt hatást gyakorló tényezők kerültek be, 
támogatva vagy gátolva a célok melletti kitartást és a fejlődést. Számos környezeti 
erőforrás, mint pl.: a modell útján történő tanulás, a bátorítás, vagy a teljesítménnyel 
kapcsolatos visszajelzések szintén indirekt hatást gyakorolnak nézetük szerint a 
munkaelégedettségre, mivel befolyásolva a személy én-hatékonyság élményét és a 
kimeneti elvárásokat végül a módosuló célkitűzéseken keresztül hatnak az 
elégedettségre. Figyelembe véve a szociál-kognitív modell által felvázolt 
összefüggéseket a munkával kapcsolatban jelentkező elégedetlenség forrásait a szerzők 
a következőkben látják: 

 a célok folyamatának gátlása (pl.: a személyiséggel összeillő célok 
eredménytelen keresése), 

 nehézségek abban, hogy valaki elérje a munka kapcsán megfogalmazott céljait 
(pl: az erőforrásai és a szükségleteinek távolsága miatt),  

 bosszantó, idegesítő dolgok a munkafeltételekben,  
 alacsony én-hatékonyság a munka szempontjából fontosnak ítélt kompetenciák 

vonatkozásában, elégtelen környezeti támogatás. (Lent-Brown, 2008.) 

Mivel az alább bemutatottak szerint az elégedetlenség forrásait számos faktor okozhatja, 
a modell ismeretében jóval strukturáltabbá, s így eredményesebbé válhat azon tényezők 
áttekintése, s az ezekhez igazított beavatkozások tervezése, melyek jelentőséggel 
bírhatnak az elégedetlenség állapotának felszámolásában. Az elégedetlenség 
forrásának pontos azonosítása után a karrier tanácsadói munka fókusza lehet: 



59 
 

 segítséget nyújtani a megfelelően konstruált személyes célok kialakításában, 
s realizálásban (megtanítani, majd a folyamat során ellenőrizni a tiszta, világos, 
értékes, megfelelően időzített, s ugyanakkor kihívást jelentő célkitűzés 
megfogalmazását és realizálását lépésről-lépésre) 

 új stratégiákat kifejleszteni annak érdekében, hogy az egyén által vágyott 
célkitűzések, a munka területén kívül is elérhetővé válhassanak 

 megküzdési stratégiákat fejleszteni és pártfogókat találni a munkahelyi 
stresszkeltő forrásokkal szemben 

 támogatni a klienst reális, de optimista én-hatékonyság elvárások 
kialakításában 

 a bosszantó hatásokkal szemben fontos a támogatás kifejezése mellett, hogy 
megerősítsük a tanácskérőt célkitűzéseiben, én-hatékonyságában és abban, 
hogy maximalizálja munkához kapcsolódó készségeit. (Lent,Brown, 2008.) 

A munkaelégedettség személyiségvonatkozásait tekintve a modell szerzői korábbi 
kutatások eredményeit elfogadva úgy gondolkodnak, hogy az extraverziónak pozitív, 
míg a neuroticizmusnak és a lelkiismeretességnek negatív hatásai lehetnek a munkával 
való elégedettségre. (Judge et al. 2001., és Thoresen et al. 2003.id.: Lent-Brown, 2008.) 
Miközben a személyiség megváltoztatása nem jelenthet reális célkitűzést a 
tanácsadó részéről történő beavatkozások során, az azonban igen, hogy támogassuk 
az egyén abban, hogy megértse és kezelni tudja azokat a viselkedésformákat, s 
ezek kognitív kísérőjelenségeit, melyek érzelmi megnyilvánulásai kapcsán nem 
kívánatos következményekkel járhatnak számára. (Brown, Ryan, McPartland, 
1996.id.: Lent-Brown, 2008.) 
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3.1 A munkahelyi szocializáció szerepe a pályafejlődésben 

A munkahelyi szocializáció folyamatának tanulmányozása az utóbbi 3 évtized során 
került a szervezetpszichológiával foglalkozó szakemberek érdeklődésének a 
középpontjába. A személy és a szervezet elvárásainak, s az együttműködés kereteinek 
pontos tisztázása rendszerint hosszabbtávon is megalapozhatja a kapcsolat sikerességét 
– a munkavállaló elköteleződését, illetve a szervezet oldaláról megnyilvánuló 
elégedettséget, az alkalmazottal szemben. Schein (1978 id.: Takács, 2006.), mint a 
munkahelyi szocializációs folyamatok területének egyik kiemelkedő kutatója felhívja 
figyelmünket arra, hogy egy új munkatárs beilleszkedési folyamatának kezdetén 
rendszerint mindkét fél téves elképzelésekkel, és elvárásokkal, valamint pontatlan 
információkkal rendelkezik a másikról. A szervezeti realitás elfogadása felé vezető út 
időtartamát, s az információk tisztázásának rögös vagy épp királyi útját egyaránt 
meghatározzák az egyén és a szervezet sajátosságai, úgy mint a személy aktív 
információkereső magatartása, a munkatársak együttműködési készségének szintje, a 
szervezeti kultúra által preferált viselkedésformák, stb. A szervezeti normák és az 
egyéni szükségletek összehangolódásának mértéke a későbbiekben is hozzájárul a 
szervezeti eredményességhez éppúgy, mint a munkavállalói elégedettséghez. A 
munkahelyi szocializáció folyamatának számos területét vizsgálják napjainkban a 
kutatók. A munkaszocializáción keresztül pl.: mely már egészen kisgyermekkorban 
megkezdődik a családban, a foglalkozási szocializáción át, ahol egy adott foglalkozási 
szerephez kötődően elsajátítjuk a tipikus viselkedési formákat, egészen a szervezeti 
szocializációig, melyről a következőkben részletesebben is szót ejtünk. A szervezeti 
szocializáció a személy szervezethez történő alkalmazkodásának a folyamatát jelöli. Ide 
tartozik a munkahelyi csoportba történő beilleszkedés, a szervezeten belüli társas 
kapcsolatok alakítása, a kommunikációs csatornák megismerése és alkalmazása, stb. „A 
munkaszocializáció eredménye a „munka személyiség” kialakulása, vagyis azoknak a 
tulajdonságoknak a létrejötte és működtetése, amelyek a munkavégzésben, s az ennek 
során kialakuló szociális rendszerekben jellemzik a személyt.” (Takács, 2006, old.: 298) 
A szervezeti szocializáció alapvető mechanizmusa a szociális tanulás, melynek során a 
munkahelyen megjelenő domináns szervezeti kultúra, s az ehhez kapcsolódó szerepek 
elsajátítása történik meg. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szervezeti 
szocializáció és a szervezeti kultúra elsajátítása egymással szorosan összefonódva 
valósul meg, hisz az egyén olyan munkahelyi szerepek elsajátításában lesz motivált, 
melyek a szervezeti kultúra által előírt, elvárt viselkedésformákat leginkább 
megjelenítik. Miközben a szervezeti eredményesség szempontjából jelentős hatást 
gyakorol a szocializációs folyamat sikeressége, hazánkban még ma is a 
munkaszervezetek csekélyebb hányada alkalmaz gondosan tervezett, s előzetesen 
összeállított szempontrendszer alapján kialakított szervezeti szocializációs programot, 
az újonnan érkező munkavállalók hatékonyabb „beillesztése” érdekében. Ennek 
következtében tehát az, hogy egy adott munkavállaló beilleszkedése, a szervezeti 
szerepekkel, a munkaadói elvárásokkal való azonosulás milyen mértékű lesz, 
nagymértékben múlik a konkrét szituációban érintett személyek egyéni hozzáállásán, 
együttműködési készségén, empátiáján. A kezdetekre jellemző intenzívebb munkahelyi 
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szerepbizonytalanság ilyen körülmények közt fokozott feszültségforrást jelenthet, míg 
ott, ahol a szervezeti kultúra értékei közt domináns szerephez jut az együttműködés – a 
beilleszkedési folyamat kezdetétől egy szorosabb szövetség alakulhat ki a régi és az új 
munkatársak közt, megalapozva ezzel a szervezet iránti elköteleződést. Azok a 
szervezetek tehát, amelyek együttműködő, bizalmon alapuló, támogató légkörű társas 
kapcsolatokra épülnek, komoly előnyt realizálhatnak a szocializációs folyamatban, még 
akkor is, ha e folyamat nem feltétlenül szabályozott és előre tervezett, ugyanakkor 
intenzív személyes odafigyelésen és törődésen alapuló. A munkahelyi szocializáció 
folyamatának eredményességét természetesen az is befolyásolja, hogy a szervezet 
vezetése milyen mértékben van tisztában azzal, hogy az a munkakör, melyet az újonnan 
érkező munkatárs betölt, milyen szerepkövetelményekkel jellemezhető. Hasonlóképp 
szerepet játszik az is, hogy a szervezet története mennyiben tette lehetővé egy domináns 
szervezeti kultúra létrejöttét, s az ebben foglalt értékek milyen szinten tudatosultak 
mind a vezetésben mind pedig a munkavállalókban. Egy frissen megalakuló szervezet 
életében, csakúgy, mint az újonnan létrejövő szakmák esetében számos 
bizonytalanságforrás áll fenn, hisz sem kialakult, s egyfajta jól követhető vonalmércét 
mutató szervezeti értékrendről, sem világos munkavállalói szerepkövetelményekről nem 
beszélhetünk. Tekintettel arra, hogy a szociális munkásokat alkalmazó szervezetek, s az 
ezekben kialakított munkakörök ma már mintegy két évtizedes múlttal jellemezhetők, 
úgy véljük, ma már releváns kérdésfelvetés lehet, hogy jelen helyzetükben e szervezetek 
milyen mértékben képviselnek támogató környezetet, s fogalmaznak meg pontosan 
értelmezhető szerepelvárásokat azokkal a munkatársakkal szemben, akiket alkalmaznak, 
illetve a továbbiakban alkalmazni kívánnak. Képesek-e a mai szociális szakemberek 
hatékonyan tájékozódni a feladattal kapcsolatos követelményekről, a 
szerepelvárásokról, a csoport szerkezetéről, normáiról és légköréről, valamint a 
szervezet céljairól, értékeiről, szerkezetéről és történelméről, ahogy Ostroff és 
Koslowski (1992. id. Takács, 2006.) leírja azokat az információkat, melyek 
megszerzése által kirajzolódik a munkavállaló előtt a szervezet „mentális térképe”?  

3.2 A személy – a munka – és a szervezet illeszkedésének hatása  

A személy és a szervezet által vallott értékek és elfogadott normák közti összeillés 
létrejöttében szintén fontos szerepet játszik a munkahelyi szocializáció folyamata. 
Sikeres szocializációs folyamat eredményeként az egyén, saját tulajdonságai révén 
képessé válik a munka és a szervezet elvárásainak való megfelelésre, miközben a 
munka és az adott szervezet egyaránt kielégíti a személy igényeit, ahogy ezt un. 
dinamikus, fejlődéselvű szemléletet képviselő összeillési modellek leírják. (Edwards, 
1991., id. Juhász, 2002., Dawis és Lofquist, 1984. id. Juhász, 2002) A fejlődést 
hangsúlyozó modellek az egyén oldaláról pl.: a képességeket és készségeket, míg a 
szervezet oldaláról a teljesítménykritériumokat kutatják, azok fejlődésében, 
változásában vizsgálva őket. Mivel e megközelítésmód alapján az összeillés 
megvalósulása egy hosszú távú fejlődési folyamat, a szervezet a teljesítmény és az 
alkalmazkodóképesség kialakításában érdekelt. Ennek érdekében olyan szervezeti 
környezet megteremtése a cél, mely az emberi kompetenciák folyamatos fejlődését 
szolgálja, miközben a jövőbeli teljesítőképességet tekinti elsődlegesnek. Az egyén 
szempontjából az összeillés fontos megnyilvánulása, hogy az általa végzett munka 
elégedettséggel tölti el őt, melyre úgy tekint, mint saját önmeghatározásának és 
önkiteljesedésének lényeges forrására. Az illeszkedési folyamat szempontjából 
értékelendő személyi és munka tényezőket, valamint a szervezet szempontjából 
megjelenő eredményeket jól összegzi Edwards (1991) Person-Job Fit modellje: 
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5. ábra Személy-Munka megfelelés modell 

(Edwards, 1991. magyarul: Juhász M., 2002. 16.o.) 

A modell szemléletesen érzékelteti a „szereplők” közti kölcsönhatások rendszerét, azt, 
hogy a személy-a szervezet-és a munka egymásra hatva formálják, alakítják a 
szocializáció során egymást. Schneider (2001. id.: Takács, 2006.) a személy és 
szervezet közti kölcsönös adaptációs folyamat vonatkozásában az alábbi mozzanatokat 
emeli ki: Az emberek véleménye szerint eltérő módon tartják vonzónak a szervezeteket 
– annak tükrében, hogy milyen mértékűnek ítélik meg a szervezet és saját 
személyiségük összeillését. „A szervezet azokat az embereket választja ki és 
alkalmazza, akiknek az attitűdjei, tulajdonságai, illeszkednek a szervezet igényeihez, az 
elvárt tulajdonságokhoz. Azok az emberek, akik tagjai lettek a szervezetnek és nem 
illeszkednek a munkakörnyezethez, általában elhagyják a szervezetet.” (Takács, 2006, 
old.: 311) Az illeszkedés mértéke eszerint tehát a beválás kritériumaként is 
értelmezhető, hisz azok, akik esetében magas fokú összeillést tapasztalunk, azok 
hosszútávon is alkalmasaknak tekinthetők a magas színvonalú, a szervezet elvárásaihoz 
illeszkedő munkavégzésre, ráadásul magasabb szintű munkaelégedettségről számolnak 
be, s elkötelezettebbek is társaikhoz képest. Dawis és Lofquist (1984 id.: Juhász, 2002.) 
a szervezetet nyílt rendszerként értelmezve helyezi szervezeti kontextusba az összeillés 
folyamatát. Modelljükben kölcsönös megfelelést feltételeznek az egyén és a szervezet, 
valamint a szervezet és az egyén közt.  
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6. ábra Munkához való igazodás modellje 

(Dawis és Lofquist, 1984. magyarul: Juhász M., 2002. 17.o.) 

Elméletük szerint, amennyiben a személy kölcsönös megfelelést észlel, s jól érzi magát 
a szervezetben, törekedni fog arra, hogy jobb teljesítményt nyújtson, s fenntartsa ezt az 
összeillést. Ennek alapja, két párhuzamosan zajló megfelelési folyamat: a, Egyrészt, a 
személy képességei, készségei és személyiségvonásai szükséges, hogy illeszkedjenek a 
munkaköri követelményekhez, miközben a szervezeti kultúra elvárásainak megfelelő 
viselkedésformák gyakorlása szintén elvárás vele szemben. b, Másrészt a munkakör és a 
szervezet is lehetőséget biztosíthat a munkavállaló igényeinek a kielégítésére, azon 
lehetőségek által, melyeket elérhetővé tesz az egyén önmegvalósítási törekvéseinek 
szolgálatában. Míg az első megfelelési folyamat a szervezet, addig a második a személy 
elégedettségét eredményezheti, s mindkettő szükséges a kölcsönös összeillés eléréséhez. 
E modellben az összeillés tehát sokkal inkább dinamikus folyamatként, mint statikus 
állapotként jelenik meg, ahol a szervezet oldaláról elsősorban a követelmények, míg a 
munkavállaló részéről a szükségletek vannak folyamatos átalakulásban. (Juhász, 2002.) 

Az összeillés modellek egyik fő alapvetése, hogy az észlelt magasabb szintű összeillés 
növeli az egyén pszichés jóllétét a munkájában. E következmény azonban messze 
túlmutat az egyén munkahelyi környezetben átélt komfortérzetén, hisz mint fontos 
pszichoszociális indikátor (Pikó, 2005.) jelentősen hozzájárul a személy általános testi 
és lelki egészségének fenntartásához is. A munkahelyi mentálhigiénes kutatások 
eredményei ebben a vonatkozásban különösen kiemelik a társas támogatottság stresszel 
szembeni megküzdésben képviselt jelentőségét, hisz azokban a csoportokban, ahol 
ennek magasabb szintjét azonosították a kutatók, ott jóval alacsonyabb szintűnek 
észlelték a személyek a munkahelyi stresszt, még akkor is, ha foglalkozásuk természete 
folytán ennek az ellenkezőjét várták. (Boumans-Landewerd, 1994.id. Pikó, 2005., Pikó., 
2003.) A pszichoszociális munkakörnyezet lényegesen javíthatja a munkával való 
elégedettség mértékét, még akkor is, ha a fizikai környezet jellemzői időközben 
változatlanok maradnak, s mindez nyomon követhető akár a pályaelhagyók alacsonyabb 
létszámában is. (Petterson-Arnetz et al. 1995.) Azokban a munkaszituációkban és 
szervezeteknél pedig, ahol az egyéb elégedettséget okozó tényezők szerepe jelentősége 
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visszaszorul, s az elégedettség alacsony szintű, ott még inkább felértékelődik a 
pszichoszociális környezet szerepe. A jelenséget számos egészségügyi szakmában 
végzett kutatás, gyakran a kiégési szindróma megjelenésének monitorozása kapcsán is 
igazolta. (Pikó, 1995, Piczil-Pikó, 2003., Lyons-Mickelson et al., 1998., Tyler-
Cushway, 1995.) 

A motivált munkavégzést, és a munkahelyi elköteleződés forrásait számos 
szervezetpszichológia vizsgálat során kutatták. Hackman és Oldham munkamotivációs 
modellje (1976, 1980 id. Takács, 2006) a következő 3 kritikus pszichológiai állapot 
jelentőségére irányítja figyelmünket, melyek nézetük szerint meghatározó erővel 
befolyásolják azt, hogy milyen mértékben válik motiválttá illetve elégedetté egy 
munkavállaló:  

1. A munka észlelt értelmessége 
2. Az átélt felelősség élménye 
3. A munkatevékenység eredményeinek ismerete 

A szerzők elgondolása szerint minél mélyebben képes a személy átélni ezeket a 
pszichés állapotokat, annál erősebb lesz a motiváltsága az adott munka elvégzésére, és 
saját tevékenysége nyomán annál elégedettebb is lesz a munkájában. Hackman-Oldham 
(1976, 1980 id. Takács 2006) Munkasajátosságok modelljében 5 olyan belső munkaköri 
jellemzőt is leír, melyek hozzájárulnak e kritikus pszichés állapotok létrejöttéhez. Ezek 
a következők:  

1. A munka és a felhasználható készségek változatossága, azaz, hogy a 
munkatevékenységben ne legyen jelen a túlzott mértékű monotonitás. 

2. A feladatok tartalma és azonosíthatósága, melynek segítségével a személy jól 
tud tájékozódni a szerepkövetelmények vonatkozásában. 

3. A feladatok jelentősége, melynek megismerése által a személy képessé válik 
annak megértésére, hogy miként járul hozzá saját munkájával a szervezeti 
eredményességhez. 

4. Az autonómia lehetősége, melynek révén a szervezetben meghatározott 
kereteken belül döntési jogkörrel bír a személy. 

5. A munkáról szóló visszajelzések, melyek az elvégzett tevékenység 
hatékonyságáról és eredményességéről tájékoztatják az adott személyt.  
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7. ábra Munkasajátosságok modell ( Hackman-Oldman, 1976) 

(magyarul: 71. o. - Juhász-Takács, 2009.) 

Elméletük szerint abban az esetben válik tartósan értékessé egy munka, ha annak 
valamennyi dimenziója valamilyen mértékben kielégítő a személy számára. A kritikus 
pszichológiai állapotok és az említett munkasajátosságokon kívül a szerzők olyan 
egyéni különbségeket, mint a képességek és a szükségletek is figyelembe vesznek. 
Meggyőződésük szerint ugyanis ezen tényezők szabályozzák majd mind a munkával, 
mind pedig a munkasajátosságokkal szembeni egyéni reakciókat. Azok a személyek, 
akik alapvetően kevésbé rendelkeznek pl.: a felelősségvállalás vagy az autonómia 
szükségletével, természetesen kevésbé tekintik meghatározónak saját belső motivációik 
fenntartása érdekében a munka ezen sajátosságait. Összefoglalva tehát azt, hogy milyen 
következményekkel jár a személy-munka-szervezet illeszkedésének megfelelő 
minősége, a következőkent mondhatjuk. A munkahelyi elégedettség-, és mentálhigiénes 
vizsgálatok, miként az a fent bemutatott elméleti modellek is sugallják, azt bizonyítják, 
hogy az illeszkedés megfelelő mértéke a munkateljesítmény, a munkával való 
elégedettség, s az egyén pszichés és testi jólléte szempontjából egyaránt 
meghatározó jelentőségű, s következményei mind a pálya illetve szervezet iránti 
elköteleződésben, mind az egyén általános jólléte, (életminősége) szempontjából 
hosszútávon is érvényesülnek. 
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3.3 Szervezeti kultúra jelentősége a pályaszocializációban 

A szervezeti kultúra fogalmának több népszerű, s képileg rendkívül kifejező 
meghatározása él a köztudatban, pl.: ahogy mi itt a dolgainkat tesszük” – Marvin 
Bowertől, vagy a „ragasztó, amely összetartja a vállalatot” (Heidrich, 2001.). A 
tudományos elemzések kiindulópontjaként azonban leginkább a Schein-i definíció vált 
elfogadottá, mely szerint: „a szervezeti kultúra nem más, mint azon alapvető 
feltevések mintái, amelyet a szervezet külső és belső problémái megoldása során 
tanult, és a melyek jól beváltak ahhoz, hogy elfogadják azokat, érvényesnek és 
működőképesnek tekintsék hasonló problémák esetén.„ (Heidrich, 2001, old.: 7) 

A szervezeti kultúra lényeges funkciója, hogy többek közt a külső környezethez való 
alkalmazkodás vonatkozásában ad támpontokat a tagoknak. Ennek tükrében észlelik a 
dolgozók a külső környezethez való kiszolgáltatottságukat, s azt, hogy milyen eszközeik 
vannak a szükséges támogatások megszerzéséhez, hogy miként használhatók fel a 
személyes kapcsolatrendszerek az erőforrások mobilizálására, s melyek a környezeti 
kihívásoknak való megfelelés optimális, illetve lehetséges útjai. Ugyanakkor az 
intézmény belső integrációját elősegítő szerepe is van a szervezeti kultúrának, hisz 
támogatja a közös nyelv és a hatékony kommunikációs hálózat kialakulását, 
körvonalazódnak az elfogadott viselkedési normák, megmutatja, hogy miként kezeljék 
az egyes konfliktusokat, s a közös vonatkoztatási keret által megerősíti a tagok közti 
belső összetartozást. Támpontot ad abban, hogy miként észleljék és értelmezzék a tagok 
a különféle dolgokat és jelenségeket, hasznos problémakezelési módokat mutat a 
változásokhoz és a kritikus helyzetekben, a kihívásokhoz való alkalmazkodásban. A 
létrejött szervezeti kultúra fontos feladata, hogy egyfajta kontrollként is funkcionál, 
mivel megmutatja, hogy mit vár el az adott közösség a tagoktól, s kiszámíthatóbbak, 
bejósolhatóbbak is a válaszreakciók egy-egy aktivitás kapcsán. (Bakacsi, 1998.) A 
szervezet egyes életszakaszaiban a szervezeti kultúra funkciói, és az általa nyújtott 
előnyök változhatnak. Míg az induló szervezet esetében az elköteleződés kialakítása, a 
lelkesedés, az innováció és az erőforrások megszerzésére való törekvés kerül a 
középpontba, addig egy megszilárdult szervezeti kultúra esetében már a bizonytalanság 
csökkentése, s a stabilitás megteremtése, a szervezeti kultúra kontroll funkciója válik 
jellemzően erőteljesebbé. A szervezeti kultúra fennmaradása és működése 
szempontjából a szervezeti szocializációs folyamatok kitüntetett jelentőséggel bírnak, 
hisz ezek támogatják az értékekkel és normákkal való azonosulás, illetve interiorizáció 
folyamatát. Az utóbbi évtizedekben született, s empirikusan is igazolt szervezeti kultúra 
modellek közül, most mindössze Quinn (1988, id. Klein 2008) elméleti modelljét 
mutatjuk be röviden, mivel a szervezeti kultúra sajátosságainak tanulmányozása során 
ezt tekintettük munkánkban elméleti keretnek. Quinn (1988) „Versengő Értékek” 
szervezeti kultúra modelljét, a szerző a hatékonyan működő szervezetek jellemzőinek 
tanulmányozása nyomán alakította ki, miközben elméleti kiindulópontja az egyéni 
motivációk, törekvések és értékek csoportosítása volt. Az értékek és motivációk egy-
egy csoportjához egy-egy információfeldolgozási és döntéshozatali módot rendelt, s így 
4 egymással versengő értéket, illetve világfelfogást mutat be. A valódi szervezetek 
természetesen sosem e tiszta kategóriák valamelyikét, sokkal inkább e típusok bizonyos 
kombinációját jelenítik meg. Modellje alapjaként Quinn két olyan értékpárt azonosított, 
melyek nézete szerint meghatározzák egy szervezet hatékonyságát: Egyrészt azt 
vizsgálja, hogy a szervezet kifelé vagy befelé forduló-e, vagyis a szervezeten kívüli 
vagy belüli folyamatokra és eseményekre koncentrálnak-e inkább. Másrészt azt kutatja, 
hogy rugalmas vagy szoros kontroll érvényesül-e, s így gyorsan vagy lassabban tud-e 
reagálni a szervezet a környezet változásaira.  



67 
 

8. ábra Quinn szervezeti kultúra modellje 

 
(forrás: Klein, 2008., 734.o.) 

A modell, a koordinátarendszer által kirajzolódó 4 negyednek megfelelően összesen 4 
kultúratípust különít el: HIERARCHIA. CÉG, ADHOKRÁCIA, TEAM. A hierarchia 
kultúra esetén a biztonságra és állandóságra törekvés jelenik meg elsődleges 
szükségletként, jól strukturált feladatok, és definiált szerepek, valamint magasfokú 
ellenőrzés jellemző. Ezekben a szervezetek elsősorban befelé irányultság tapasztalható, 
a vezető szerepe gyakran a megfigyelésre és a koordinációra összpontosul. A cég típusú 
kultúra esetén döntő igényként a teljesítményorientáltság jelenik meg, melyhez 
racionalizmus, eredményorientáltság, magasfokú ellenőrzés társul, a vezetés kifelé 
irányultsága mellett. A vezető e szervezetekben elsősorban „direktori, produceri” 
szerepkörben tevékenykedik. Az adhokrácia kultúrájára az innováció orientáltság, a 
kreativitás és az intenzív fejlődési igény jellemző. Jellemző e szervezetekre a lapos, 
organikus fejlődéssel jellemezhető szervezeti struktúra, s a magas szintű alkalmazkodó 
készség. A kontroll gyakorlása során elsősorban a rugalmasság a jellemző, miközben a 
figyelem döntően a szervezeten kívülre irányul. A vezető szerepe itt elsősorban az 
„innovátor” illetve a „bróker”szerepével azonosítható. A team típusú szervezeti kultúrák 
sajátossága a tagok közti magas szintű társulási igény, a szervezetre a befelé történő 
orientálódás jellemző. Tevékenységrendszerükben fontos szerepet kap a csapatmunka, 
domináns érték az összetartozás és az elkötelezettség a szervezet vonatkozásában. A 
vezetés e szervezetekben általában rugalmas kontrollt gyakorol, a vezető munkája 
elsősorban mentori, facilitátori szerepekkel jellemezhető. (Serfőző, 1997.) 
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4.1 A kutatás indokoltsága, a vizsgálat jelentősége 

A dolgozatban bemutatott vizsgálat egy olyan segítő professzióhoz kötődik, melynek 
megjelenése hazánkban mindössze közel 20 éves múltra tekint vissza, s így a pályára 
készülő, illetve gyakorló szakemberek körében eddig végzett vizsgálatok köre 
korlátozott. A korábban publikált tudományos munkákban elsősorban a 
szakmaválasztás motívumai, a segítő szakemberek társas intelligenciája és különféle 
szakmai szerepértelmezései, a szociális munka által érintett célcsoportok és a velük 
folytatott tevékenységformák sajátosságai kerültek a hazai empirikus kutatások 
fókuszába. Különféle személyiségjellemzők pszichológiai mérőeszközök segítségével 
történő feltárása csak a kutatások elenyésző hányadában jelent meg. Az elvégzett 
mérések jelentős többsége főiskolai, illetve egyetemi hallgatók sajátosságainak 
tanulmányozására irányult, míg a gyakorló szakemberek tapasztalataira vonatkozóan 
jóval kevesebb empirikus munka született. 
A szociális munkás szakma hazai fejlődéstörténetének elmúlt két évtizede során mind a 
képzés, mind pedig a praxis gyarapodott, s fejlődött oly mértékben meggyőződésünk 
szerint, hogy érdemben tanulmányozhassuk annak sajátosságait, s ezek tükrében 
kísérletet tegyünk arra, hogy megfogalmazzuk a hazai viszonyokra érvényes 
pályaszocializációs tanulságokat. Vizsgálataink során olyan szempontok fókuszba 
helyezésével (pl.: én-hatékonyság, szervezeti kultúra), s nemzetközileg elismert 
vizsgálati eszközök hazai viszonyok közti alkalmazásával dolgoztunk (Career Decision 
Self-Efficacy Scale Short Form, Social Work Self-Efficacy, Work Locus of Control 
Scale), melyekről a vizsgálatot megelőzően nem találtunk hazai méréseken alapuló 
publikációt. Vizsgálatunk jelentőségéhez hozzájárul, hogy adataink elemzésének 
jelentős hányadában a pályaszocializáció eltérő szakaszában lévő válaszadók adatait 
egyaránt vizsgáltuk, így a hallgatókat és a gyakorló szakembereket részben közös 
szempontrendszer alapján, eredményeiket összehasonlítva elemeztük. Célkitűzésünk, 
hogy eredményeink a szociális képzésben részt vevő oktatók, a gyakorló szakemberek, s 
a hazai pályatanácsadók szempontjából egyaránt hasznosíthatóak legyenek, a szociális 
szakemberek eredményes pályaszocializációjának támogatása érdekében. 
 
Vizsgálatainkat elsősorban többváltozós statisztikai elemzésekre alapoztuk, de 
alkalmaztunk általános statisztikai vizsgálatokat és nemparaméteres próbákat is. A 
statisztikai módszerek megválasztását elsősorban kutatási kérdéseink indokolták, de 
amint az a kutatás modelljét bemutató ábrán is látható majd, a rendelkezésre álló adatok 
és módszerek is hatottak a kutatási kérdések felvetésére. 

4.2 A vizsgálat általános modellje 

Az előző fejezetek során 3 tematikus blokkba szerkesztve áttekintettük azokat az 
elméleti modelleket, melyek kutatási kérdéseink megfogalmazása, s a vizsgálat elméleti 
keretének megalkotása szempontjából – a szociális szakma, a személyiség és a 
szervezet vonatkozásában a leginkább lényeges információkat és összefüggéseket 
tartalmazzák. A következőkben először bemutatjuk a vizsgálat alapját képező általános 
kutatási modellt, a vizsgálat hipotéziseit, majd azok a vizsgálati modelleket, melyekkel 

4 A VIZSGÁLAT CÉLJA, INDOKOLTSÁGA, HIPOTÉZISEI ÉS 
MODELLJE 
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a tanulmányozni kívánt változók közti összefüggések rendszerét kívánjuk áttekinthetővé 
tenni. A vizsgálat menetének és módszertanának ismertetését követően az eredmények 
közlésére kerül sor. Az eredmények bemutatása során a leíró statisztikai adatoktól, a 
főbb változók közti egyszerűbb összefüggések leírásán át, a komplexebb statisztikai 
elemzést igénylő hipotézisvizsgálatok felé haladunk. 

8. számú ábra: A dolgozatban leírt vizsgálat modellje  
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szocializáció, szervezeti 

kultúra, 

Személy-Munka –

Környezet illeszkedés 

Kutatási kérdések: 

Melyek azok a legfontosabb 
személyiségváltozók, melyek 

a szociális pálya iránti 
elköteleződést 

meghatározzák? 

Hogyan befolyásolja az 
észlelt én-hatékonyság a 

karrierdöntést? 

Milyen módon jellemzik 
szakmai környezetüket a 

hazai szociális szakemberek, 
hogyan észlelik munkájuk 
vonatkozásában a társas 
támogatottság szintjét? 

Milyen módon hat a pálya 
iránti elköteleződés az 

általános élet-
elégedettségre? 

Milyen hatással van a 
hosszútávú karriertervekre a 

személy és a pálya közti 
észlelt illeszkedés mértéke? 

 

Kutatási módszerek: 

Többváltozós statisztikai módszerek: Faktorelemzés, Spearman és 

Pearson-féle korrelációszámítás, Parciális korreláció számítás,   

Többszörös lineáris regresszió, Regresszióanalízis,  

Általános statisztikák 

Nem paraméteres próbák (Mann-Whitney próba) 

9. ábra A dolgozatban leírt vizsgálat modellje 
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4.3 A vizsgálat hipotézisei 

Vizsgálati hipotéziseink megalkotása során feltételezéseinkből három fő csoportot 
hoztunk létre. Ennek megfelelően, külön csoportot alkotnak a kifejezetten csak a 
hallgatói mintára vonatkozó hipotézisek (HH= hallgatói hipotézisek), a csak a 
szakmában dolgozókra vonatkozók (HD= dolgozói hipotézisek, és a valamennyi 
válaszadó eredményére vonatkozó hipotézisek (HK= közös hipotézisek). 
 
HH1. A karrierdöntés én-hatékonyságának egyes összetevőit (mint az egyén 
önmagáról alkotott ítélete, a célok kiválasztása, a tervezés, és a problémamegoldás) 
befolyásoló személyiségjellemzők közül az ÉRZELMI STABILITÁS, 
LELKIISMERETESSÉG, BARÁTSÁGOSSÁG és a „MUNKA BELSŐ KONTROLL” 
élménye pozitív hatást gyakorol a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁGRA. 

HH2. A személyiségjellemzők hatása leginkább a hallgatók személyes TANULÁSI 
TAPASZTALATAIn keresztül befolyásolja karrierdöntési én-hatékonyság élményüket. 

HH3. A hallgatók KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG élményének erőssége 
pozitív hatást gyakorol további PÁLYATERV-eikre, saját pályájukkal kapcsolatos 
célkitűzéseikre, és jövőelvárásaikra. 

HD1. Azok a szakemberek, akik inkább támogatónak azonosítják társas környezetüket, 
magasabb szakmai én-hatékonyságról számolnak be, mint azok a pályatársaik, akik 
ezzel ellenkezőleg vélekednek. 

HD2. Azok a szociális pályán dolgozó szakemberek, akik tapasztalataik alapján olyan 
tevékenységet választottak szakmaként, melynek mindennapi gyakorlásához saját 
személyiségük és környezetük egyaránt megfelelő feltételrendszert biztosít, s ily módon 
tartósan elkötelezettebbek hivatásuk iránt, azok magasabb élet-elégedettséget élnek át 
társaikhoz képest. 
 
HK1. A SZOCIÁLIS MUNKA SZAKMAI ÉN-HATÉKONYSÁG élményének egyes 
összetevőit (mint: HELYZETELEMZÉS, PROBLÉMAMEGOLDÁS, EMPÁTIA, 
SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA) befolyásoló személyiségjellemzők közül az 
ÉRZELMI STABILITÁS, a LELKIISMERETESSÉG, a BARÁTSÁGOSSÁG és az 
átélt MUNKA BELSŐ KONTROLL élménye, pozitív hatást gyakorol az észlelt 
szakmai én-hatékonyságra. 

HK2. Feltételezésünk szerint, a tartós személyiségjellemzők közül a 
LELKIISMERETESSÉG és a MUNKA BELSŐ KONTROLL értéke, valamint a 
személy által észlelt SZOCIÁLIS MUNKA SZAKMAI ÉN-HATÉKONYSÁG értéke 
közötti viszonyt befolyásolja, hogy milyen minőségűnek ítéli meg az adott egyén, 
önmaga és választott pályája közt az illeszkedést. 
 
HK3. A hallgatók és a szakmában dolgozók körében végzett vizsgálat közös 
hipotéziseként feltételeztük, hogy a szociális pályán töltött idő növekedése a szakmai 
én-hatékonyság értékének növekedését eredményezi, vagyis aki több szakmai 
tapasztalattal bír, az feltehetőleg magasabb kompetencia szintet él át saját szakmai 
tevékenységei vonatkozásában.  
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HK4. : A hallgatók és a szakmában dolgozók szakmai én-hatékonyság élményének 
erőssége pozitív hatást gyakorol további pályaterveikre, saját pályájukkal kapcsolatos 
célkitűzéseikre, és jövőelvárásaikra.  

HK5. A szociális pálya iránti elköteleződés mértékét, s a PÁLYATERVEK jellemzőit  
mind a hallgatók, mind pedig a szociális szakemberek körében meghatározzák a 
lelkiismeretesség és a belső kontroll, értékei mellett, a szakmához történő észlelt 
illeszkedés és a szakmai én-hatékonyság vonatkozásában szerzett pályaszocializációs 
tapasztalatok. 
 
HK6. Azok a személyek, akik pályaterveikben hosszabb távon is elkötelezettnek 
mutatkoznak a szociális szakma iránt – jól körülírható csoportot alkotnak bizonyos 
személyiségjellemzőik és szakmai én-hatékonyságuk tekintetében azokhoz képest, akik 
pályamódosításra készülnek jelenleg.  

 

 

 

10. ábra A hallgatói mintában vizsgált összefüggések rendszere 
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11. ábra A dolgozói mintában vizsgált összefüggések rendszere 

 

 

 

5.1 Vizsgálati személyek 

Vizsgálatunk során két fő csoportban gyűjtöttünk adatokat. Egyrészt olyan hallgatók 
körében, akik jelenleg valamilyen hazai egyetem vagy főiskola hallgatói – szociális 
munkás vagy szociálpedagógia szakon, nappali illetve levelező tagozatos képzésben. 
Másrészt pedig olyan aktívan dolgozók körében, akik korábban már e két szak 
valamelyikén felsőfokú végzettséget szereztek, s jelenleg szociális problémamegoldó 
folyamatokat menedzselnek napi munkájuk során a szociális ellátó rendszer valamely 
intézményében. A vizsgálati minta kialakítása során kiemelt szempontként jelent meg, 
hogy a pályaszocializáció különféle szakaszában lévő szakemberek adatai 
kerülhessenek összehasonlításra és elemzésre, így az első éves nappali tagozatos, 
szakmai tapasztalatokkal egyáltalán nem rendelkező hallgatóktól kezdve, a több mint 20 
éve pályán lévőkig gyűjtöttünk adatokat. 

5.1.1 A hallgatói minta jellemzői 

A vizsgálat során összesen 497 hallgatóval vettük fel az adott vizsgálat céljából 
kialakított kérdőívcsomagot. A hallgatók megkeresése minden esetben az adott főiskola 
illetve egyetem oktatóin, tanszékvezetőin és intézmény vezetőin keresztül történt, akik 
engedélyt is adtak a diákok körében történt adatgyűjtéshez. A vizsgálatban való 
részvétel önkéntes és anonim volt, s a kérdőív kitöltésének megkezdése után is 
lehetőséget kaptak a válaszadók, hogy végül ne vegyenek részt az adatszolgáltatásban. 
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A kérdőíveket a hallgatók papír-ceruza alapon töltötték ki, rendszerint valamilyen 
szakmai gyakorlati óra keretei között, az egyetemen illetve főiskolán. Az adatok 
felvételére 2013. február 10. és 2013. június 15. között került sor. 

Azoknak a hallgatóknak, akik igényt tartanak rá – lehetőséget biztosítunk eredményeik 
visszajelzésére – egyéni konzultáció formájában. A hallgatók összesen 8 felsőoktatási 
intézményből kerültek ki:  

 Debreceni Egyetem – Egészségügyi Kar, Nyíregyháza 115 fő (23,1%),  
 Eszterházy Károly Főiskola - Eger 106 fő (21,3%), 
 Eötvös Loránd Tudományegyetem – TTK Budapest 29 fő (5,8%), 
 Szent István Egyetem – ABK Jászberény 54 fő (10,9%), 
 Miskolci Egyetem –BTK 36 fő (7,2%),  
 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar – Győr 83 fő 

(16,7%), 
 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar - Szekszárd 30 fő (6%),  
 Veszprémi Hittudományi Főiskola 44 fő (8,9%).  

A minta kialakítása során törekedtünk arra, hogy lehetőség szerint az ország különféle 
régióiból egyaránt kerüljenek be hallgatók, s így eredményeink, illetve 
következtetéseink ne csupán a felsőfokú szociális képzések szűk körére alapozhassuk. 
Érdemes megjegyezni, hogy az egyes felsőoktatási intézményekből érkezett kérdőívek 
mennyisége – az esetek többségében gyakran nem áll távol az aktuálisan érintett 
évfolyam létszámoktól, vagyis az adott évfolyamon szociális képzésben résztvevők 
szinte teljes spektrumát mutatja az intézményeknél. 

A nemek arányát tekintve elmondhatjuk, hogy mindösszesen 11,1 %-uk (55 fő) férfi 
hallgató, míg 88,9%-uk (442 fő) nő a mintában. A hallgatók közül 256 fő (51,5%) 
szociális munka alapszakon tanul jelenleg, 189-en (38%) szociálpedagógia szakos 
hallgatók, szintén bachelor szinten, míg 52 fő (10,4%) szociális munkás képzésben 
mesterszakra jár. A diákok 26,2%-a 1. évfolyamon tanul, 16,1% másodéves, míg 47,3 
%-uk végzős az alapszakon. A válaszadók 41,4 %-a (206 fő) nappali tagozaton végzi 
tanulmányait, míg 58,6%-uk (291 fő) levelezős hallgató. A hallgatók életkora 18 és 61 
év között van, az átlagéletkor: 28,91 év (szórás=9,47 év). A hallgatók 7,8%-a (39 fő) él 
a fővárosban, 130 fő (26,2%) jelölt meg vidéki nagyvárost lakhelyéül, míg 166-an 
(33,4%) élnek kisvárosban, s 162-en (32,6%) községben illetve falun laknak. A diákok 
26%-a (129 fő) jelenleg is aktívan dolgozik a szakmában, míg a többiek nem. A 
szakmai tevékenységet gyakorlók döntő többsége, 110 fő nyilatkozott úgy, hogy heti 40 
órát, vagy ennél többet dolgozik a munkahelyén, 9-en töltenek be félállást - vagyis 20 
órában dolgoznak, s 3-an jelezték, hogy 25-30 órát dolgoznak hetente. További 7 
válaszadó 10 órában, vagy ennél is rövidebb időtartamban jelölte meg heti 
munkavégzését, így feltehetőleg nem aktív munkaszerződéssel dolgozik – inkább 
gyakornokként vagy önkéntesként vesz részt valamilyen intézménynél a szociális 
szakmai tevékenységben. Megkérdeztük a szülők iskolai végzettségét, melynek nyomán 
a következő eredmények születtek: 
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12. ábra Az anyák legmagasabb iskolai végzettsége (hallgatói minta) 

 

13. ábra Az apák legmagasabb iskolai végzettsége (hallgatói minta) 

 

A bemutatott adatok nyomán egyértelműen kirajzolódik, hogy a hallgatók jelentős 
hányada olyan családból érkezik, ahol a szülőknek nincs felsőfokú végzettsége, sőt még 
érettségivel sem rendelkezik az anyák több mint egyharmada (34,9%), s közel minden 
második apa (47,3-a%). Vizsgálati eredményeink tehát megerősítik azokat a 
korábban már több alkalommal is publikált adatokat, mely szerint a szociális 
szakmákra készülő hallgatók jelentős hányada „elsőgenerációs értelmiségi” lehet 
saját családjában. (Mányai és Bass, 2006., Hegyesi és Nagy, 2001., Albert, 2006.) E 
demográfiai jellemző ugyanakkor arra utal, hogy az érintett fiatalok tanulmányi 
eredményessége nem csak az adott egyén számára lehet a társadalmi mobilitás egyik 
igen fontos állomása (vagy záloga), de a szűkebb család életében is egyfajta 
mérföldkövet jelenthet. A hallgatók szüleinek iskolai végzettsége a nappali és a levelező 
tagozat tekintetében szignifikáns eltérést mutat, ami a két tagozat hallgatói közti 
generációs különbséggel nyilvánvaló módon összefügg, hisz a nappalis diákok sokkal 
fiatalabbak, s így szüleik számára nagy valószínűséggel más továbbtanulási esélyek 
nyíltak, mint az idősebb generációk esetében. 
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Adatokat gyűjtöttünk a hallgatók lakhelyének típusáról is, annak érdekében, hogy az 
egyes településtípusok közti megoszlást regisztrálhassuk. Ennek eredményei alapján azt 
láthatjuk, hogy az érintett hallgatóknak mindössze 7,8%-a él a fővárosban, 26,2 % 
vidéki nagyvárosban, míg a válaszadók többsége 66% kisvárosban illetve valamilyen 
községben. (Dolgozatunk során nem térünk ki a településszerkezettel összefüggő 
társadalmi egyenlőtlenségek hazai jellemzőire, s az ebből fakadó hátrányok elemzésére, 
mindazonáltal azt gondoljuk, érdemes megemlíteni, hogy a vizsgált célcsoport tagjai 
nem csak a szülők iskolai végzettségével összefüggésben, de a lakhely típus szerint is 
jellemzőbben azok közé tartoznak, ahol a lakosság nagyobb hányada tartozik a 
szociálisan hátrányos helyzetűek csoportjába.) 

14. ábra A hallgatók lakóhelyének típusa 

 

5.1.2 A szociális szakmában dolgozók mintája  

A szakmában dolgozó, s felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében on-line módon 
történt meg az egyes kérdőívek kitöltése, önkéntes adatszolgáltatás keretében. A 
szakmabeliek megkeresése email útján történt, melyet részben az egyes 
intézményvezetőkhöz, részben pedig a szakmában nem vezető beosztásban dolgozó 
kollégákhoz juttattunk el, direkt levél formájában. Az adatok felvételére 2013. 
szeptember 15. és 2013. december 15-e között került sor. A minta kialakítása során – 
hasonlóképp a hallgatói almintához – itt is kitüntetett szempont volt, hogy lehetőleg az 
ország minél több régiójából, s többféle intézménytípusból gyűjthessünk adatokat. Az 
adatgyűjtés során személyes szakmai kapcsolatrendszerünk alkalmazása mellett közel 
50%-os arányban olyan címekre is elküldtük a felkérést, ahol nem rendelkeztünk 
személyes ismerőssel. Valamennyi elküldött levélben ugyanakkor arra kértük a 
címzettet, hogy lehetőség szerint munkatársai és más szakmabéliek körében is terjessze 
azt, hogy ezáltal még szélesebb körből érkezhessenek az adatok. Az ily módon elküldött 
közel 348 levélből (mely egyes intézmények esetén akár 30-40 szociális szakembert, 
mint potenciális válaszadót is jelenthetett) mindössze 116 fő töltötte ki maradéktalanul a 
kérdőívcsomag egyes tételeit, így ezek kerültek statisztikai feldolgozásra. A 
válaszhajlandóság ezek szerint tehát igen alacsony volt, melynek hátterében úgy véljük 
két tényezőt valószínűsíthetünk elsősorban. Egyrészt a kérdőív kitöltése átlagosan 30-40 
percet vett igénybe, s így meglehetősen sokan jelezték azt, hogy ennyi időt nem tudnak 
ráfordítani. Tekintettel arra, hogy az adatgyűjtés 3 hónapos ideje alatt feltételezhetően 
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kellő motiváltság mellett sokan mégis képesek lettek volna időt szakítani rá, úgy véljük 
más oka is lehetett a válaszadás elől való elzárkózásnak. Az alacsony válaszhajlandóság 
másik forrását véleményünk szerint a kérdőív tartalmi sajátosságaiban érdemes keresni, 
mivel az egyes kérdéssorok a válaszadókat intenzív önelemzésre, saját pályaútjuk 
kritikus értékelésére kérte. A kérdések jelentős része a szociális szakembereket olyan 
önreflexiós munkára késztette, melynek keretében saját életük, pályájuk eddigi 
tapasztalatait, eredményeit kellett értékelniük, így kellő személyes magabiztosságot 
feltételezett ahhoz, hogy szembenézhessenek aktuális helyzetükkel. Elgondolásunk 
szerint azon szakemberek, akiknek munkabiztonság élménye jelenleg alacsony, az 
anonimitás ellenére sem szívesen vállalták kérdéseinkre a válaszadást. A válaszadók 
létszáma tehát nem túl magas, a válaszok területi eloszlása azonban igen kedvező, hisz 
az ország valamennyi régiójából, kis és nagy településről, s a fővárosból egyaránt 
kaptunk adatokat. Hasonlóképp kedvező a minta összetétele az egyes intézménytípusok 
megjelenésére vonatkozóan, hisz családsegítő és gyermekjóléti központok, 
idősotthonok, szenvedélybeteg segítő szolgálatok, hajléktalan ellátó intézmények, 
drogprevenciós központok, addiktológiai intézmények, iskolai szociális munkában 
dolgozók, integrált intézmények és 1-2 fős szolgálatok munkatársai, állami-, egyházi és 
civil szervezetek fenntartásában működő intézmények alkalmazottai egyaránt 
válaszoltak kérdéseinkre. 

A mintában a nemek aránya a következőképp alakult: 12 férfi és 104 nő válaszolt a 
kérdésekre, mely a szakmában regisztrálható arányokkal (a hozzáférhető adatok alapján) 
nagy hasonlóságot mutat, hisz a Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok 
által vezetett, s 2013-ban publikált, 629 fős mintán végzett szakmai kutatás eredményei 
szerint a pályán lévők 90%-a nő, s 10%-a férfi. (Bakosi, 2013.) 

A válaszadók életkora 21 és 59 év között mozog, az átlagéletkoruk 37,84 év. A 
szakmabeliek közül 32 fő (27,6 %) az utóbbi 5 éven belül kezdte meg munkáját 
szociális szakemberként, míg 5-10 év közötti időt töltött a pályán 23 fő (19,8 %), 11 és 
20 év közötti időtartamban dolgozik már a megkérdezettek közül 53 fő (45,7%), s 20 
évnél régebben szociális szakember 8 fő (6,9%). Közülük 52-en dolgoznak a 
fővárosban, 38-an laknak vidéki nagyvárosban, s 26-an pedig valamelyik vidéki 
kistelepülésen dolgoznak szociális munkásként. 

15. ábra Szociális pályán töltött idő (szakmai minta) 

 

Iskolai végzettségüket tekintve valamennyien rendelkeznek már felsőfokú képesítéssel, 
ahol a szakemberek többségének 56%-nak (65 fő), ún. régi típusú (azaz a Bolognai-
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rendszer hazai bevezetése előtt megszerzett főiskolai diplomája van, míg 18,1%-nak 
(21fő) egyetemi végzettsége ugyanezen korszakból. A szociális szakemberek 14,7%-
ának (17 fő), már Bachelor végzettsége van, s 7,8%-uk (9 fő) szerzett Master diplomát 
valamelyik felsőfokú szociális képzésben. A válaszadók 3,4%-nak vagyis 4 főnek egyéb 
végzettsége is van, ide sorolták pl.: a különféle szociális szakképesítéseket. 

5.2 A vizsgálat eszközei 

A tervezett vizsgálat célkitűzéseinek megfelelően egy több egységből álló 
kérdőívcsomagot állítottunk össze, ahol a kérdések jelentős része azonos volt a hallgatói 
és dolgozói minta vonatkozásában, míg a pályaszocializációs szakasz sajátosságaihoz 
illeszkedően önálló kérdésekkel is kiegészítettük azt, az egyes alminták esetében. A 
következőkben az alkalmazott kérdőívcsomag egyes egységeinek tartalmát tekintjük át 
röviden. (A teljes kérdőív a 2. számú mellékletben szerepel.)  

5.2.1 Pszichoszociális háttér vizsgálata  

A válaszadó szociális hátterének a következő területeit térképezi fel:  

a, Szociodemográfiai jellemzők: nem, életkor 
b, Szociokulturális tényezők: iskolai végzettség, szak, lakhely, munkahely  

 

5.2.2 Karrier- döntéshozatali én-hatékonyság kérdőív-rövid változat (CDSE–SF, 
Betz és Taylor, 1996.)  

A kérdőív összesen 25 itemet tartalmaz, melyek azt vizsgálják, hogy az adott személy 
milyen mértékben értékeli magát sikeresnek, illetve hatékonynak – saját 
karrierdöntéséhez kapcsolódó feladataiban. A válaszadóknak arról kell nyilatkozniuk, 
hogy Mennyire bíznak saját magukban? - karrierdöntéseik egy-egy aspektusát tekintve. 
A válaszadóknak az önmagukra vonatkozó értékelést egy 5 fokozatú skálán kell 
bejelölniük, ahol az 1 = egyáltalán nem bízom benne, míg az 5 = tökéletesen bízom 
benne. Taylor és Betz kutatásaiban (Cronbach alfa= 0,94 és 0,95 között), majd később 
számos más kutató vizsgálatai során a mérőeszköz igen magas megbízhatóságot 
mutatott. (Jadidian és Duffy, 2012., Conklin et al., 2013., Gianakos, 2001.) 

A CDSE-SF 5 faktora: az önbecslés. a karriercélok kiválasztása, a foglalkozásról való 
információgyűjtés, a problémamegoldás és a realista tervezés, mely faktorok 
meghatározását Betz és Taylor a következőképp írja le (Betz és Taylor, 2001, 2012): 

ÖNBECSLÉS (self-appraisal) = képesség arra, hogy a személy saját képességeit, 
érdeklődését, értékeit megbecsülje, a saját képzése illetve karrierdöntései 
vonatkozásában; 

FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK (occupational information) = képesség arra, hogy 
valaki azonosítani tudja azoknak az információknak a forrásait, ahonnan saját 
képzésével és elhelyezkedésével kapcsolatban információkat gyűjthet, beleértve azt is, 
hogy olyan embereket tud megtalálni, s képes velük beszélgetni, akik az érdeklődésének 
megfelelő szakmát gyakorolják; 

CÉLOK KIVÁLASZTÁSA (goal selection) = képesség arra, hogy a személy megfelelően 
illessze össze a saját személyiségjellemzőit és egy adott pálya elvárásait valamint 
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előnyeit lehetőségeit, annak érdekében, hogy kiválassza a neki megfelelő képzési 
területeket és karrier utat;  

TERVEZÉS (planning) = annak ismerete, hogy miként lehet megvalósítani egy képzést 
illetve karrierválasztást, beleértve a képzésbe történő beiratkozástól, az álláskeresésen 
és az önéletrajz készítésen át egészen az állásinterjúig; 

PROBLÉMAMEGOLDÁS (problem solving) = képesnek lenni kialakítani alternatív 
terveket vagy megküzdési stratégiákat arra az esetre, ha a terv, amit kigondolt, nem úgy 
működik, ahogy elvárta. 

A mérőeszköz hazai felhasználásával kapcsolatban a vizsgálat megkezdése előtt nem 
találtunk publikált adatokat, így az alkalmazás előtt egyrészt a kérdőív szakemberek 
által elvégzett, majd kontrollált fordítását kellett megvalósítanunk, majd ezt követően az 
egyes skálák faktoranalízisét végeztük el, azok érvényességének megállapítása 
érdekében. A mérőeszköz fordításában magas szintű angol nyelvtudással és fordítói 
tapasztalattal, valamint pszichológus végzettséggel rendelkező szakemberek segítettek – 
követve a tudományos kutatások fordítása során elvárt szakmai alapelveket. 
Valamennyi hazai viszonyokra általunk adaptált mérőeszköz vonatkozásában a 
kérdőívek alkalmazása előtt a szerzők írásos engedélyét kértük email-en keresztül, 
melyet kivétel nélkül meg is kaptunk kutatásunk céljára. 

5.2.3 Szociális munka én-hatékonyság skála (Social Work Self-Efficacy Scale –
SWSE, 2002.) - Gary Holden és munkatársai 

A vizsgálat központi konstruktumaként megjelenő személyes én-hatékonyság 
dimenziójának elemzésére, a karrierdöntési én-hatékonyság mellett, a szakmai 
tevékenység gyakorlásának vonatkozásában is mérést terveztünk. Célkitűzésünk e 
vizsgálati eszköz kiválasztása kapcsán az volt, hogy olyan kérdőívet találjunk, mely 
mind a hallgatói, mind pedig a dolgozói alminta esetén felhasználható, a szociális 
munkások által végzett feladatok széles körének monitorozására alkalmas, továbbá a 
nemzetközi kutatási eredmények alapján kellően megbízható a vizsgált jelenség 
tanulmányozására. Tekintettel arra, hogy hazai vizsgálatokat az eszköz alkalmazásával 
kapcsolatban itt sem találtunk, az előzőekben (lásd CDSE-SF) már említett fordítási és 
érvényesség vizsgálati módszertant követtük a mérés kapcsán. 

A kérdőív összesen 52 tételt tartalmaz, melynek összeállítása során a szerzők két fő 
forrásból indultak ki. Egyrészt olyan szakemberek tapasztalatait összegezték, akik 
szociális munkás hallgatók pályára való felkészítését irányítják egyetemi oktatóként az 
Ehrenkranz School of Social Work (ESSW)- n, másrészt pedig az adott pályán 
dolgoznak. A mérőeszköz megalkotása során felhasználták O’Hare és Collins 1997-ben 
megalkotott PSI (Practice Skill Inventory) kérdőívét, melyet a szociális szakemberek 
leggyakrabban alkalmazott készségeinek mérésére hoztak létre a szerzők. A kérdőív 
első 19 iteme az ESSW oktatói által azonosított készségek monitorozását szolgálja, míg 
a 20-tól az 52 tételig a PSI itemeit találjuk. A teszt konstruktív validitását egy korábban 
már standardizált mérőeszközzel, a Frans által 1993-ben megalkotott Social Work 
Empowerment Scale (SWE)-el történt összehasonlításban vizsgálták, ahol a két eszköz 
közti magas korreláció (r=0,58) az SWSE érvényességét mutatta. Holdenék vizsgálata 
során a kérdőív megbízhatósága a teljes kérdéssor és az egyes skálák esetében külön-
külön is megfelelőnek bizonyult, hisz a Cronbach alfa értéke 0,86 és 0,97 között 
mozgott. Az eredeti kérdőívben a válaszadóknak egy 0-100%-ig terjedő skálán azt kell 
megítélniük, hogy „Mennyire biztosak abban, hogy a szakmában megjelenő (s 
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elvárható) tevékenységformák közül – az adott tevékenységet meg tudják tenni?” 
pl.:Hatásosan beavatkozni egyéneknél (SWSE 5), Érzelmi támogatást nyújtani a 
kliensnek (SWSE 45), Edzeni a klienseket a hatékonyabb döntéshozatalra (SWSE 33). 
A hazai vizsgálat során az értékelést annyiban módosítottuk, hogy a válaszadóknak egy 
10 fokú skálán (1-10-ig) kellett jelölniük, hogyan vélekednek az adott aktivitás kapcsán 
saját szakmai én-hatékonyságukról. A szociális szakmában dolgozók és a hallgatók közt 
kiosztott kérdőívek instrukciói annyiban tértek el egymástól, hogy míg a dolgozók 
körében az aktuális állapotra kérdeztünk, addig a hallgatóknál arról gyűjtöttünk 
információt, hogy a képzés lezárásakor –mit gondolnak, mennyiben lesznek biztos 
abban, hogy egy adott tevékenységet meg tudnak tenni? A hallgatói mintában 
alkalmazott technika azonos azzal, ahogy az eszköz kifejlesztői az egyetemisták 
körében eredetileg alkalmazták azt. (Holden, G. et al., 2002, Holden, G. et al., 2003) A 
legmegfelelőbb vizsgálati módszertan megválasztása érdekében a mérések megkezdése 
előtt több alkalommal levélben is konzultáltunk a szerzővel. 

5.2.4 Kontroll helye – a munka világában (Work Locus of Control, WLCS, Paul 
Spector, 1988.) 

A mérőeszköz azt méri, hogy mi jellemzi az egyén vélekedését a kontroll helyéről, azaz 
hogy mennyiben jellemző a külső illetve a belső kontroll elvárás az adott személyre a 
munka világára vonatkozóan. A mérőeszköz megválasztása során lényeges szempont 
volt, hogy számos empirikus kutatás eredményei szerint a WLOC által azonosított 
mérési eredmények jóval megbízhatóbb prediktorai a munka területén megnyilvánuló 
viselkedésnek és eredményességnek, mint az általános kontrollhely skála (Rotter,1966) 
értékei. (Blau, 1993, Coleman-Irving-Cooper, 1999, Spector,1982)  

A 16 itemből álló kérdőívben azt kell megítélniük a válaszadóknak egy 6 fokozatú 
Likert-skálán, hogy milyen mértékben értenek egyet az egyes állításokkal. 1= egyáltalán 
nem ért egyet, 6 =teljesen egyet ért. A skála egyenlő számú itemet tartalmaz a belső 
kontrollra és a külső kontrollra utaló állítások közül, mely utóbbiak fele fordított 
értékelésű itemként szerepel, kifejezve ezáltal azt a vélekedést, hogy az egyén 
kontrollálni képes a jutalmat. A további itemek külső kontroll irányban 
megfogalmazottak, s így azt a vélekedést fejezik ki, hogy más személyek illetve a 
szerencse az, akitől, vagy amitől az eredményesség vagy a jutalom függ. A mérőeszköz 
sajátossága eltérően a hagyományosan alkalmazott kontroll attitűd értelmezéstől, 
(Külső-belső kontroll skála, Rotter 1966., és ANSIE-C Nowicki-Strickland, 1983) hogy 
nem egy kontinuum két végpontjaként értelmezi a belső illetve külső kontroll fogalmát, 
vagyis egy adott személy akár mind a belső, mind pedig a külső faktor skálán érhet el 
egyszerre magasabb pontszámot. Spector (1997) a munka kontroll kérdőívet alkalmazva 
magas kritérium érvényességet talált a választott pályairányban megtapasztalt munka 
elégedettséggel összefüggésben. Mivel a mérőeszköz hazai alkalmazásával 
kapcsolatban ezúttal sem rendelkeztünk korábbi tudományos forrásokkal, a fordítás és 
az érvényességvizsgálat korábban leírt metodikáját követtük. 

5.2.5 Big Five Inventory* - (BFI, John et al., 1991) 

Ez a 44 tételből álló kérdőív a Big5 modellt követő, s az általános személyiségjellemzők 
vizsgálata céljából konstruált mérőeszköz. Az 5 nagy dimenziót (Extraverzió, 
Barátságosság, Lelkiismeret, Nyitottság, és Érzelmi instabilitás) feltáró kérdőív 
tervezése során, a kutatók egyik fontos célkitűzése volt, hogy olyan eszközt hozzanak 
létre, mely kellően gyorsan kitölthető, rugalmasan alkalmazható, s így rövid idő alatt is 
megfelelő minőségű személyiségelemzést tud adni ott, ahol a személyiség 
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differenciáltabb leírása nem követelmény. Az egyes vonások könnyű értelmezését a 
tételek megfogalmazásának módja nagymértékben segíti, amikor egy-egy vonás 
értelmezését a kontextusba foglalt melléknevek adják, pl.: „érzelmileg stabil, nem borul 
ki könnyen…”. A válaszadóknak egy 5 fokozatú Likert-skálán, azt kell megítélniük, 
hogy milyen mértékben értenek egyet az egyes állításokkal, saját személyiségükre 
vonatkozóan: 1= egyáltalán nem ért egyet, 5 =teljesen egyet ért. Az amerikai mintán 
elvégzett reliabilitás vizsgálatok a skálák megbízhatóságát bizonyítják, hisz a Cronbach-
α mutatók 0,75 és 0,9 között változtak, míg a tesz-reteszt korrelációk is 0,8-0,9-es 
értéket adtak a három hónapos időintervallumban (John-Srivastava, 1999). 
Magyarországon az utóbbi években számos vizsgálat során alkalmazták a kérdőívet, 
melyek során az eszköz jó pszichometriai jellemzőket mutatott. (Janovics, 2008; 
Eisenbeck, 2009, Józsa, 2010 id.: Rózsa et al. 2012) A kérdőívet Rózsa Sándor 
bocsátotta rendelkezésünkre. 

5.2.6 Élettel való elégedettség skála - (Satisfaction with Life Scale - SWLS, Ed 
Diener, 1985.) 

Ed Diener és munkatársai szerint a szubjektív jóllét fogalma azt mutatja meg, hogy 
milyennek értékelik kognitív illetve affektív szempontból saját életüket az egyének. 
Mivel az élet egészéről, s annak egyes részterületeiről (pl.: munka, család, házasság…) 
mindannyian alkotunk valamilyen személyes ítéletet, a vélemények összesítése nyomán 
több, egymástól független komponenst is azonosítottak a kutatók a szubjektív jóllét 
tanulmányozása során. Az „Élettel való elégedettség skála”- ezen összetevők közül a 
kognitív faktort méri, egy igen rövid, mindössze 5 itemet tartalmazó kérdéssor 
segítségével. A kitöltés során a válaszadók egy hétfokú skálán jelzik, hogy milyen 
mértékben értenek egyet az öt tételből álló kérdéssor egyes kijelentéseivel (1= 
egyáltalán nem, 7=teljes mértékben). A kérdőív hazai változatát Konkoly-Thege és 
Martos (2006) igen sikeresen alkalmazták kutatásaik során, miután annak 
megbízhatóságát kiválónak találták (Cronbach-alfa=0,89). Vizsgálatunkban a kérdőívet 
csak a szakmában dolgozók mintáján alkalmaztuk. 

5.2.7 Szervezeti kultúra kérdőív – (Quinn versengő értékek modellje nyomán – 
Török L. G., 1998. In: Klein és Klein, 2008. 761-763.o.) 

A vizsgálat során az intézményekben észlelt szervezeti kultúra jellemzőit Quinn 
versengő értékek modelljére alapozva kívántuk tanulmányozni, tekintettel arra, hogy a 
modell jellegzetességei jól illeszkednek azokhoz a kérdéskörökhöz, melyek feltárását 
célul tűztük ki. A kérdőívben összesen 36 állítás található, melyekről egy 5 fokozatú 
Likert-skálán jelölve, a válaszadónak arról kell nyilatkoznia, hogy mennyire ért egyet az 
abban foglalt kijelentésekkel saját munkahelyére vonatkoztatva (1=Egyáltalán nem ért 
egyet, 5=Teljesen egyetért vele). A kérdőív, a versengő értékek szervezeti kultúra 
modellnek megfelelően négyféle kultúratípust azonosít: Teamkultúra, Adhokrácia, 
Cégkultúra, Hierarchia kultúra, s valamennyi kultúratípus jegyeit 9-9 kijelentés 
monitorozza, melyek közül 3-3 kérdés tartozik egy-egy alskálához. A kérdőív 
kiválasztása során arra törekedtünk, hogy nyelvezetében, s a válaszadói értékelés során 
könnyen érthető és kezelhető legyen, logikai rendje illeszkedjék a többi mérőeszközhöz, 
s a szociális szakma fogalomrendszeréhez. Vizsgálatunkban ezt a kérdőívet is csak a 
szakmában dolgozók mintáján alkalmaztuk, miután a hallgatói mintában nem lett volna 
releváns. 
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5.2.8 Tanulási tapasztalatok – (saját mérőeszközök) 

 
a, Mennyire illik hozzám a képzés? – (A felsőfokú szociális képzéssel 
kapcsolatos tapasztalatok)– „KÉPZÉS FIT” - saját mérőeszköz  

Vizsgálati modellünk alapján, mint feltételezésünk szerint a pálya iránti 
elköteleződésben fontos tényezőt, azt is tanulmányozni kívántuk, hogy a személyek 
eddigi tanulási tapasztalatai saját személyiségük és a pálya összeillésének mértékével 
kapcsolatban milyen? Ennek érdekében előzetes méréseink eredményeként két rövid 
kérdéssort állítottunk össze, ahol először a képzéssel, majd a szakmával való 
összeillésről kértük az érintettek véleményét. A hallgatók szociális felsőfokú képzéssel 
kapcsolatban szerzett személyes tapasztalatainak vizsgálata céljából a 6+1 itemes 
Academic Major Satisfaction mérőeszköz alapján (AMSS, Nauta, 2007) egy mindössze 
3 itemből álló saját kérdéssort állítottunk össze. A hallgatókat arra kértük, jelöljék meg, 
milyen mértékben értenek egyet az egyes állításokkal: pl.: Jól érzem magam ezen a 
szakon. A válaszokat egy 5 fokozatú Likert-skálán kellett jelölniük, ahol az 1 = 
egyáltalán nem értek egyet, míg az 5 = teljesen egyetértek véleményt jelölte. (A 
szakmában dolgozók kérdőívcsomagjából ez a kérdéssor természetesen kimaradt.) 

b, Mennyire illik hozzám a szociális szakma? (Tanulási tapasztalatok) –
„HALLGATÓI FIT” és „SZAKMAI FIT” – saját mérőeszköz 

A következőkben azt vizsgáltuk, hogy milyen mértékűnek tartják a válaszadók saját 
képességeiknek, illetve személyiségüknek az összeillését az általuk választott 
szakmával.  A kérdőívnek – tekintettel arra, hogy a két almintához tartozó személyek 
karrierútjuk más és más szakaszában tartanak, két változatát alakítottuk ki, egyet a 
hallgatói, egyet pedig a dolgozói mintában való alkalmazásra készítve. A hallgatókat 
illetve a pályán lévő szociális szakembereket arra kértük, hogy jelöljék meg, milyen 
mértékben értenek egyet az egyes állításokkal. A válaszokat egy 5 fokozatú Likert-
skálán kellett jelölniük, ahol az 1 = egyáltalán nem értek egyet, míg az 5 = teljesen 
egyetértek véleményt jelölte.  

5.2.9 Pályaterv – „HALLGATÓI” és „SZAKMAI” változat - saját kérdőív 

A hallgatók és szakmában dolgozók szociális pálya iránti hosszabb távú elköteleződését 
szintén egy kifejezetten e vizsgálat céljára kialakított kérdéssor segítségével mértük, 
melynek megalkotása során Rogers, Creed és Searle (2009) empirikus munkájára 
alapoztunk. Célkitűzésünk a mérőeszköz összeállítása során az volt, hogy képet 
alkothassunk a vizsgálati személyek jelenlegi pályaterveiről – különös tekintettel az 
abban megfogalmazódó célokra és elvárásokra. pl.: Világos céljaim vannak azzal, hogy 
ezt a pályát választottam. (SZAKMAI PÁLYATERV 4.) A válaszokat a személyeknek 
egy 5 fokozatú Likert-skálán kellett jelölniük, ahol az 1 = egyáltalán nem értek egyet, 
míg az 5 = teljesen egyetértek véleményt jelölte. A hallgatók és a szakmában dolgozók 
számára készített kérdőív jelentős részben azonos itemeket tartalmaz, a 
megfogalmazásban található eltérések elsősorban az idő megjelölésére vonatkoznak. pl.: 
Hallgatói verzió: „Ez a szakma intellektuálisan inspirál majd engem”., Dolgozói verzió: 
„Ez a szakma intellektuálisan inspirál engem”.  

Az egyes „FIT” és „PÁLYATERV” kérdőívek jelen dolgozatban közölt változatai, egy-
egy korábbi, több tételes mérőeszközünk továbbfejlesztett, s mérési eredményeink 
nyomán kialakított változatai. 
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5.2.10  A pályaszocializáció folyamatát befolyásoló tényezők megítélése a 
szakmában dolgozók körében (skála és nyitott kérdések) 

A szakmában dolgozók véleményének minél pontosabb feltárása érdekében úgy 
gondoltuk, hogy elkerülhetetlen néhány nyílt kérdés megfogalmazása, melyek által 
kellő szabadságfokkal mondhatnak véleményt saját pályájukról, intézményükről, 
munkakörülményeikről a szociális munkások. A nyílt kérdések során véleményt 
gyűjtöttünk az intézmény értékeiről, a munkavégzést pozitív és negatív irányban 
befolyásoló körülményekről. Alkalmazott kérdőíveinket néhány skálakérdésekkel is 
kiegészítettük annak érdekében, hogy a pályafejlődés folyamatában szerepet játszó 
hatások rendszerét minél szélesebb körben tanulmányozhassuk. Egy 7 fokozatú Likert-
skálát alkalmazva arra kértük a szakembereket, értékeljék, hogy miként is vélekednek a 
munkahelyi stresszről, a társadalmi környezet és a munkahelyi környezet támogató 
szerepéről. 
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6 EREDMÉNYEK 
 

6.1 Az alkalmazott vizsgálati eszközök érvényességének és 
megbízhatóságának vizsgálata 

A vizsgálat során nyert adatok elemzéséhez az IBM SPSS Statistics 19. 
programcsomagot használtuk fel. A Career Decision Self-Efficacy Short Scale 
(CDMSE-SF, Betz és Taylor 1996), a Social Work Self-Efficacy Scale (SWSE, Gary 
Holden et al. 2002) a Work Locus of Control Scale (WLCS, Spector, 1988) magyar 
változatának érvényességét feltáró faktoranalízissel vizsgáltuk. A két saját 
skálakonstrukció – a szakmában szerzett tanulási tapasztalatok, valamint a pályatervek 
elemzésére alkalmas mérőeszközök érvényességét, valamint az alkalmazott szervezeti 
kultúra kérdőívet hasonlóképp teszteltük. A feltáró faktoranalízis (EFA) alkalmazása 
során főtengely elemzést (Principal Axis Factoring – PAF) végeztünk Varimax 
forgatással. Az egyes faktorok megállapításához a Scree Plot tesztet alkalmaztuk (Cattel 
1996 id. Sajtos-Mitev, 2007). Azt, hogy az egyes változók mennyire alkalmasak a 
faktorelemzésre a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutatóval vizsgáltuk. A KMO 
mutatószám értékelését a következőképp végeztük: KMO ≥ 0,9 kiváló, 08 ≥ nagyon jó, 
0,7 ≥ megfelelő, 0,6 ≥ közepes, míg 0,5 ≥ gyenge, s 0,5–ös érték alatt faktoranalízist 
már nem végezhetünk. Az alkalmazott mérőeszközök belső konzisztenciájának 
vizsgálata során – követve a nemzetközi és hazai szakmai tanulmányokban publikált 
eljárást, a Cronbach-α mutatót alkalmaztuk. A Cronbach-α értéke 0,8 felett jelez jó 
belső konzisztenciát, 0,7 felett elfogadható (Sajtos-Mitev, 2007) 

Eredményeink bemutatását a kérdőívek (CDSE-SF, SWSE, WLCS) magyar mintára 
való érvényessé tételének bemutatásával kezdjük. Ezt követően a saját szerkesztésű 
kérdőívekhez tartozó skálák, majd a szervezeti kultúra kérdőív elemzésének 
eredményeit mutatjuk be. Az egyes teszteredmények szociológiai változókkal való 
összefüggéseit a későbbiekben ismertetjük. 
 

6.1.1 MUNKA KONTROLL SKÁLA - Work Locus of Control Scale (WLCS, 
Spector, 1988) érvényességének vizsgálata hazai mintán 

 
Feltáró faktoranalízis (Exploratory factor analysis= EFA) 
 
A feltáró faktoranalízis (EFA) során főtengelyelemzést végeztünk (principal axis 
factoring) Varimax forgatással, Kaiser normalizáció mellett. A cél annak vizsgálata 
volt, hogy a 16 item mögött meghúzódó látens faktorok megfelelnek-e az eredeti 
változatban azonosítottnak. Mivel a kérdőívet mindkét alminta esetében azonos módon 
alkalmaztuk az adatfelvétel során, így arra az érvényesség vizsgálatakor az elérhető 
legnagyobb elemszámmal végeztük el az elemzést, vagyis a két alminta vonatkozó 
értékeit közösen vontuk be az elemzésbe. (N= 612). A KMO értéke: 0,824 alapján a 
skála nagyon jól alkalmazható a faktorelemzésre. 

A skála elsődleges elemzése során elvégzett főkomponens analízis és a Scree Plot teszt 
4 faktort azonosított, melyekből a Varimax forgatás eredményeként végül 3 
értelmezhető és 1 törmelékfaktor rajzolódott ki. Az első faktor azokat a tételeket 
tartalmazza, amelyek a „KÜLSŐ MUNKA KONTROLL” attitűd jelenlétére utalnak, a 
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második a „BELSŐ MUNKA KONTROLL”-hoz tartozó állításokat tartalmazza, míg a 
harmadik faktort „PROTEKCIÓ” néven azonosítottuk. A harmadik faktorban azok az 
állítások szerepelnek, melyek a külső támogatás mobilizálára való hajlandóságát 
mutatják a személynek. 

Az elemzés további fázisaiban első lépésben e 3 faktort tartottuk meg. A törmelék 
faktorba 2 olyan item került, amely a jutalmazás illetve az előléptetés összefüggését 
vizsgálta a kontroll helyével, de miután ezek bevonása a vizsgálat további részébe a 
szakmailag nem volt indokolt, így ezeket a továbbiakban már nem elemeztük.  

Az így faktorokba rendeződött itemek struktúrája részben azonos azokkal a faktorokkal, 
amelyeket a nemzetközi kutatások is leírtak a kérdőív alkalmazásával szerzett 
tapasztalatok nyomán. 

 
1/1.sz. táblázat: MUNKA KONTROLL itemek rotált komponens mátrixaa 

Az itemek sorszámai 
Komponensek 

1 2 3 4 
Munka Kontrol 06 ,792 ,016 ,109 -,023 
Munka Kontroll 16 ,775 -,028 ,055 -,015 
Munka Kontroll 09 ,741 -,089 ,231 ,105 
Munka Kontroll 05 ,725 ,118 ,103 -,022 
Munka Kontroll 13 ,702 -,040 ,179 ,054 
Munka Kontroll 03 ,231 ,642 -,057 ,235 
Munka Kontroll 01 ,079 ,627 -,175 ,146 
Munka Kontroll 02 -,063 ,624 -,026 ,204 
Munka Kontroll 04 -,063 ,612 ,052 -,363 
Munka Kontroll 15 -,222 ,556 ,283 ,053 
Munka Kontroll 08 ,350 ,100 ,735 ,043 
Munka Kontroll 10 ,313 ,001 ,728 ,189 
Munka Kontroll 12 ,448 -,050 ,612 ,126 
Munka Kontroll 07 ,200 ,241 -,445 ,365 
Munka Kontroll 11 ,013 ,117 ,077 ,813 
Munka Kontroll 14 -,063 ,389 ,271 ,581 
Alkalmazott extrakciós eljárás: Főkomponens analízis 
Rotációs eljárás: Varimax, Kaiser Normalizációval 
 

A további összefüggésekben való elemzés céljára megtartott 3 faktoron ezután 
megbízhatóság vizsgálatot végeztünk, melyek eredményeit a következőkben 
ismertetjük. Az első faktort alkotó KÜLSŐ MUNKA KONTROLL attitűd skála 
vizsgálata során a Cronbach-α értéke jó belső konzisztenciát jelzett (α=0,832), vagyis az 
idetartozó 5 itemből álló alskála kellő megbízhatóságot mutat. A BELSŐ MUNKA 
KONTROLL attitűdre vonatkozó Cronbach-α (α=0,606) már kevésbé erősnek 
tekinthető, ugyanakkor figyelembe véve a vizsgált változók természetét, még az 
elfogadható kategóriába tartozik, hisz míg az intelligencia mérése kapcsán a Cronbach- 
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α 0,8-as érték körüli szintje tekinthető elvárásnak, addig az attitűdskálák esetében, már a 
0,5-es érték is jónak tekinthető. (Horváth 1997., id.: Rózsa et al., 2006) 

A harmadik faktorba került 4 itemmel végzett megbízhatósági vizsgálat első fázisában a 
Cronbach-α értéke ugyan nem mutatott elég meggyőző megbízhatóságot (α=0,570), de 
az egyes itemek felülvizsgálata során igazolódott, hogy a 7. sorszámú item kiemelésével 
ez a megbízhatóság jelentősen emelhető. Amennyiben ugyanis a 4 tételes skálát íly 
módon 3 tételesre redukáljuk, úgy e skála belső konzisztenciája már jónak tekinthető, 
hisz a Cronbach-α értéke: 0,788-ra emelkedik. Az elvégzett érvényesség-, és 
megbízhatóság vizsgálat eredményeként – az eredetileg 16 tételt tartalmazó mérőeszköz 
elemei közül a vizsgálat további fázisában összesen 3 faktort (MUNKA KÜLSŐ 
KONTROLL, MUNKA BELSŐ KONTROLL illetve PROTEKCIÓ) vontunk be az 
elemzésbe. A faktoranalízis következő lépéseként - mérlegelve vizsgálatunk alapvető 
célkitűzéseit és hipotéziseinket – úgy döntöttünk, hogy mindössze a KÜLSŐ-, és 
BELSŐ MUNKA KONTROLL skála itemeket elemezzük tovább, így egy újabb 
faktoranalízis végeztünk el, a PROTEKCIÓ skála és a törmelék faktor elhagyása 
mellett. A Kaiser-Meyer-Olkin mutató alapján, az elvárásaink szerint 2 faktort 
tartalmazó változósor továbbra is nagyon jól megfelel faktoranalízisre, hisz a KMO 
értéke:0,802 lett. A főkomponens analízis során 2 erős faktort azonosítottunk, melyek 
az összvariancia 50,32%-át magyarázzák. A Varimax rotáció várakozásainknak 
megfelelően rendezte el a két faktort, így egy 5 itemes KÜLSŐ MUNKA KONTROLL 
faktort és egy 5 itemes BELSŐ MUNKA KONTROLL faktort kaptunk. 

1/2.sz. táblázat: MUNKA KONTROLL 
itemek rotált komponens mátrixa - 2. változat 

Az itemek sorszámai 
komponensek 

1 2 

Munka Kontroll 06 ,819 -,013 

Munka Kontroll 09 ,786 -,087 

Munka Kontroll 16 ,766 -,048 

Munka Kontroll 05 ,761 ,096 

Munka Kontroll 13 ,724 -,045 

Munka Kontroll 02 -,066 ,713 

Munka Kontroll 03 ,234 ,696 

Munka Kontroll 01 ,042 ,682 

Munka Kontroll 15 -,108 ,541 

Munka Kontroll 04 -,076 ,453 

 
A két alskálán elvégzett reliabilitás vizsgálat eredményei szerint mindkét skála 
megfelelő megbízhatósági mutatóval rendelkezik, miután a „KÜLSŐ MUNKA 
KONTROLL” SKÁLA Cronbach-α értéke:0,832, míg a „BELSŐ MUNKA 
KONTROLL” skála Cronbach-α értéke:0,606 lett. A „BELSŐ MUNKA KONTROLL” 
attitűdre vonatkozó Cronbach-α ugyan már kevésbé erősnek tekinthető, ugyanakkor 
figyelembe véve a vizsgált változók természetét, még az elfogadható kategóriába 
tartozik, hisz az attitűdskálák esetében, már a 0,5-es érték is jónak tekinthető. (Horváth 
1997., id.: Rózsa et al., 2006) Az elvégzett Item-Total analízis egyik skála esetén sem 
mutatott ki olyan itemet, melynek elhagyása által a skála megbízhatósága növelhető lett 
volna, így az 5 itemes skálák megtartása mellett döntöttünk. A hipotézisvizsgálat során 
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alkalmazott „KÜLSŐ MUNKA KONTROLL” skála itemei: MK5, MK6, MK9, MK13, 
MK16., a „BELSŐ MUNKA KONTROLL” skála itemei: MK1, MK2, MK3, MK4, 
MK15 lettek. (MK= MUNKA KONTROLL) 

6.1.2 KARRIER DÖNTÉSHOZATALI ÉNHATÉKONYSÁG SKÁLA - rövid 
változat (Career Decision Self-Efficacy Short Scale) - CDMSE-SF, Betz és 
Taylor 1996. érvényességének vizsgálata hazai mintán 

Feltáró faktoranalízis (Exploratory factor analysis= EFA) 
 
A feltáró faktoranalízis (EFA) során főtengelyelemzést végeztünk (principal axis 
factoring) Varimax forgatással, Kaiser normalizáció mellett. A cél annak vizsgálata 
volt, hogy a 25 item mögött meghúzódó látens faktorok megfelelnek-e az eredeti 
változatban azonosítottnak. Mivel ezt a kérdőívrészt csak a hallgatói mintában 
alkalmaztuk mérésre, így az elvégzett érvényesség vizsgálat is az ő adataikat 
tartalmazza (N=452). A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredményei (KMO= 0,916) alapján 
az adathalmaz kiválóan alkalmazható faktoranalízisre. 
Hasonlóképp meggyőzőnek látszott, hogy az elsődleges vizsgálati eredmények a 
főkomponens analízis nyomán 5 faktort azonosítottak. A következő lépésben Varimax 
módszerrel elvégzett rotáció eredményeként ugyanakkor azzal kellett szembesülnünk, 
hogy az eredeti 5 faktoros struktúrában megjelenő 5x5 item nem ugyanazokba a 
faktorokba került, s a faktoronkénti tételszám is eltérő lett. 
Ezt követően az eredeti mérőeszköz alskáláinak érvényességét teszteltük, ezúttal külön-
külön skálaként kezelve azokat. Követve a Betz és Taylor CDSE-SF faktorstruktúráját, 
először az ÖNBECSLÉS skála érvényességét vizsgáltuk, vagyis azokat a tételeket 
teszteltük, melyek az eredeti kérdőívben ehhez a skálához tartoznak. A Kaiser-Meyer-
Olkin teszt eredményeként (KMO=0,791) azt mondhatjuk, hogy a skála jól 
alkalmazható a faktoranalízisre. A főkomponens analízis eredményei megerősítették a 
skála egyfaktorosságát, ahol az adott skála a teljes variancia 45,9 %-át magyarázza. (A 
következő táblázatokban az egyes itemek elnevezései az eredeti mérőeszköz skáláinak 
item elnevezéseit mutatják, igazodva a nemzetközi gyakorlathoz. pl.: CDSE 1 = 
Rövidített Karrierdöntési Én-hatékonyság Skála 1 iteme) 
 

1/3. sz. táblázat: Az „ÖNBECSLÉS” itemek 
komponens mátrixa 

 komponensek 

1 

CDSE 14  ,728 

CDSE 09 ,674 

CDSE 05 ,673 

CDSE 22 ,655 

CDSE 18 ,654 

 
A következő skála a FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK-at tartalmazza, ahol a Kaiser-
Meyer-Olkin teszt eredménye (KMO=0,594) azt mutatta, hogy a1 skála gyengén 
alkalmazható faktoranalízisre. A főkomponens analízis és a Scree Plot teszt eredménye 
szerint a skálához tartozó 5 item - 2 faktorba rendeződött. 
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1/4.sz. táblázat: A „FOGLALKOZÁSI 
INFORMÁCIÓK” itemek rotált komponens mátrixaa 

 komponensek 

1 2 

CDSE 23 ,814 ,235 

CDSE 19 ,773 ,040 

CDSE 01 ,593 -,042 

CDSE 10 -,149 ,869 

CDSE 15 ,344 ,657 

 
Az egyikben az a két tétel található, mely a munkaerőpiac jövőbeni tendenciáival 
kapcsolatos informáltságot monitorozza, míg a másik faktorban az a 3 item, mely az 
aktuális helyzetre vonatkozó információgyűjtésről szól (beleértve a képzési 
információkat, az interneten való tájékozódást, vagy a szakma képviselőjétől való 
tájékozódás képességét). Az, hogy az információs skála hazai viszonyok közt eredeti 
formájában nem bizonyult statisztikailag érvényesnek, feltételezhetőleg azzal függ 
össze, hogy az utóbbi években tapasztalható munkaerőpiaci változások nagymértékben 
elbizonytalanítják a fiatalokat. 
A következő skála a CÉLOK KIVÁLASZTÁSA nevet viseli, s az eredeti 
konstrukcióban szintén 5 itemet tartalmaz. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredménye itt 
(KMO=,0721) azt mutatja, hogy a skála megfelelően alkalmazható faktoranalízisre. Az 
elvégzett főkomponens analízis és a Scree Plot teszt megerősítette, hogy az eredeti 
verzióban található 5 item 1 faktorba rendeződik, s ez a faktor a teljes variancia 40,41 
%-át magyarázza. 

1/5.sz. táblázat: A „CÉLOK KIVÁLASZTÁSA” 
 itemek komponens mátrixa 

 Komponensek 

1 

CDSE 06 ,734 

CDSE 20 ,695 

CDSE 02 ,673 

CDSE 11 ,640 

CDSE 16 ,368 

 
Ezt követte a TERVEZÉS skála érvényességének vizsgálata, s az eredeti 
konstrukcióban leírt 5 item szerint. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredménye itt (KMO = 
0,760) azt mutatja, hogy a skála megfelelően alkalmazható faktoranalízisre.  Az 
elvégzett főkomponens analízis és a Scree Plot teszt megerősítette, hogy az eredeti 
verzióban található 5 item 1 faktorba rendeződik, s ez a faktor a teljes variancia 44,1%-
át magyarázza. 
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1/6.sz. táblázat: A „TERVEZÉS” 
itemek komponens mátrixaa 

 komponensek 

1 

CDSE 24 ,713 

CDSE 21 ,705 

CDSE 12 ,681 

CDSE 07 ,651 

CDSE 03 ,559 

 
Végül a PROBLÉMAMEGOLDÁS skála érvényességének vizsgálata következett az 
eredeti konstrukcióban leírt 5 item szerint. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredménye itt 
(KMO=0,723) azt mutatja, hogy a skála megfelelően alkalmazható faktoranalízisre. Az 
elvégzett főkomponens analízis és a Scree Plot teszt megerősítette, hogy az eredeti 
verzióban található 5 item 1 faktorba rendeződik, s ez a faktor a teljes variancia 46,4 %-
át magyarázza. 
 

1/7.sz. táblázat: A PROBLÉMAMEGOLDÁS  
itemek komponens mátrixa 

 komponensek 

1 

CDSE 17 ,760 

CDSE 13 ,705 

CDSE 25 ,697 

CDSE 08 ,626 

CDSE 04 ,606 

 

 
(Az egyes skálákhoz tartozó további statisztikai adatok megtalálhatók a 3/1 sz. mellékletben) 
 

A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG mérőeszköz alskáláinak megbízhatósági 
elemzése 
 
Az egyes alskálák érvényességének vizsgálata után, az egyes faktorok megbízhatóságát 
elemeztük. Elsőként az ÖNBECSLÉS skála Cronbach-α értékét teszteltük, melynek 
α=0,705-ös eredménye megfelelő, – jó belső konzisztenciára utal. Ezt követően a Taylor 
és Betz által kidolgozott eredeti változatban is szereplő FOGLALKOZÁSI 
INFORMÁCIÓ skála megbízhatóságát teszteltük, mely hasonlóan a skála érvényesség 
vizsgálatának eredményeihez – itt is elmaradt a többi skála statisztikai mérőszámaihoz 
képest. A skála belső konzisztenciáját jellemző Cronbach-α értéke itt volt az 5 skála 
közül a legalacsonyabb α=0,547. Tekintettel arra, hogy a kétváltozós skála megtartását 
módszertani szempontból nem ajánlják a kutatásmódszertannal foglalkozó szakemberek 
(Sajtos-Mitev, 2007), elemzésünk következő lépéseként egy faktorosra szűkítettük a 
FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK- ról szóló változók sorát, vagyis a faktoranalízis 
nyomán kimutatott 2 faktor közül csak az elsőt alkalmaztuk. Megvizsgáltuk a 3 itemből 
álló első faktor megbízhatóságát önállóan is, de a Cronbach-α értéke:0,596 itt sem volt 
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kellőképpen magas. Mérlegelve a skála alkalmazása által elérhető előnyöket az 
eredmények tekintetében, s a lehetséges statisztikai kockázatokat, végül úgy döntöttünk, 
hogy a FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK skálát a további összehasonlító 
elemzéseink során nem használjuk fel. 
A CÉLOK alskála tételeinek megbízhatósági elemzése során, ahol az eredeti Cronbach 
α=0,617 volt, kiderült, hogy a CDSE 16-os tételének kiemelésével, a skála belső 
konzisztenciája tovább növelhető, s ebben az esetben a Cronbach-α értéke:0,639 lesz. 
Tekintettel arra, hogy e tétel vizsgálata nyomán úgy véltük, hogy annak elhagyása nem 
befolyásolja negatívan az elemzés további szakaszát, végül e tétel elhagyása mellett 
döntöttünk. A TERVEZÉS alskála, melynek esetében a Cronbach-α értéke:0,681 és a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS, ahol a Cronbach-α értéke: 0,709 volt, az eddigi alskálákhoz 
képest egyaránt magasabb, jó belső konzisztenciával jellemezhető. 
Az egyes skálák érvényességének elemzése nyomán nyert eredményeink tükrében az 
elkövetkezőkben 4 skálát alkalmaztunk a karrierdöntési én-hatékonyságot befolyásoló 
tényezők közül, s ezeket külön skálaként is értelmeztük. Az így létrejött skálák a 
következők: 

1. ÖNBECSLÉS (self-appraisal), mely 5 itemet tartalmaz (CDSE-SF 5,9,14,18,22),  
2. CÉLOK (goal selection), melyhez 4 item tartozik (CDSE-SF 2,6,11,20), 
3. TERVEZÉS (planning), mely szintén 5 itemből áll (CDSE –SF 3,7,12,21,24),  
4. PROBLÉMAMEGOLDÁS (problem solving), mely az eredeti verzióval azonos 

módon ismét 5 itemes (CDSE-SF 4,8,13,17,25). 

6.1.3 SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG SKÁLA (Social Work Self-
Efficacy Scale)- SWSE, Gary Holden et al., 2002) érvényességének 
vizsgálata hazai mintán  

Feltáró faktoranalízis (Exploratory factor analysis= EFA) 
A feltáró faktoranalízis (EFA) során főtengelyelemzést végeztünk (principal axis 
factoring) Varimax forgatással, Kaiser kritérium alkalmazása mellett. A cél annak 
vizsgálata volt, hogy az 52 item mögött meghúzódó látens faktorok megfelelnek-e az 
eredeti változatban azonosítottnak. Mivel ezt a kérdőívrészt ismét mindkét vizsgálati 
mintában alkalmaztuk mérésre, így az elvégzett érvényesség vizsgálat is az ő adataikat 
tartalmazza (N=406). Ez az elemszám ugyanakkor azért kisebb mégis jelentősen, mint a 
két minta összevont létszáma (N=613), mivel a hallgatói mintából a szociálpedagógus 
hallgatók nem töltötték ki ezt a kérdőívet, előzetes szakmai megfontolásaink miatt. 
A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredményei (KMO=0,958) alapján az adathalmaz kiválóan 
alkalmazható faktoranalízisre. 
Az elsődleges vizsgálati eredmények a főkomponens analízis nyomán 3 erős faktort 
azonosítottak, ahol a legelső a teljes variancia 43,8 %-át magyarázza, a második ehhez 
további 6,45%-ot tesz hozzá, míg a harmadik újabb 5,37%-al növeli a magyarázott 
teljes varianciát. A főkomponens analízis eredményeit bemutató táblázatban további 5 
faktor jelentkezik úgy, mint amelynek 1 feletti saját értéke van, így a 8 faktor által 
magyarázott teljes variancia 68,2 %-ra is megnőtt. A következő lépésben megvalósított 
Scree Plot teszt eredményei alapján a skálák egy 4 faktoros struktúrába rendezhetők 
megfelelően, így ezután az analízis által kirajzolt 4 faktor itemeit felhasználva 
végeztünk újabb faktoranalízist. 
A második faktoranalízisbe összesen 30 item került be: az SW 15 - SW 35, SW 40, SW 
43-SW 50 itemek. Az eredmények ismertetése során követve a karrierdöntési én-
hatékonyság mérő skála kapcsán már alkalmazott gyakorlatot, az egyes itemek 
elnevezéseit megtartottuk a nemzetközi gyakorlatban szokásos formában, vagyis az SW 
15= a SOCIAL WORK SELF-EFFICACY SCALE 15. iteme. Az elvégzett Kaiser-
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Meyer-Olkin próba eredménye alapján (KMO értéke=0,953) kiválóan alkalmasak az 
itemek faktoranalízisre. Az elemzés során a főkomponens analízis 4 faktor jelenlétét 
igazolta, melyek közül az első faktor továbbra is nagyon erősnek mutatkozott, miután 
47,69%-ban magyarázza a teljes varianciát. A második faktor ehhez 8,3%-ot tesz hozzá, 
a harmadik 7,73%-al tölti, míg a negyedik azonosított faktor is további 4,03%-al emeli a 
magyarázott teljes varianciát, s így a 4 faktor összesen 67,76%-ot is megmagyaráz. A 
Kaiser kritérium érvényesítése mellett elvégzett Varimax rotáció az itemeket 4, 
szakmailag jól értelmezhető faktorra bontotta, ahol az egyes skálák jól tükrözik a 
szociális szakmában dolgozók által végzett tevékenység csoportokat és a hozzájuk 
tartozó szakmai én-hatékonyság tartalmát. 
 1/8.sz. táblázat: A SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG itemek 

rotált komponens mátrixaa 

 
komponensek 

1 2 3 4 

SW 33 ,762 ,218 ,272 ,152 

SW 35 ,744 ,177 ,248 ,191 

SW 31 ,737 ,283 ,273 ,154 

SW 28 ,697 ,218 ,254 ,285 

SW 30 ,696 ,280 ,344 ,174 

SW 32 ,690 ,321 ,329 ,115 

SW 34 ,666 ,254 ,341 ,113 

SW 29 ,640 ,301 ,211 ,135 

SW 26 ,531 ,218 ,517 ,168 

SW 27 ,524 ,252 ,477 ,210 

SW 44 ,206 ,851 ,127 ,112 

SW 46 ,224 ,842 ,164 ,126 

SW 48 ,165 ,794 ,225 ,062 

SW 45 ,260 ,787 ,165 ,110 

SW 47 ,305 ,714 ,229 ,202 

SW 43 ,152 ,713 ,133 ,239 

SW 50 ,241 ,688 ,210 ,226 

SW49 ,322 ,638 ,309 ,108 

SW 21 ,289 ,207 ,770 ,163 

SW 22 ,396 ,147 ,758 ,137 

SW 24 ,314 ,251 ,713 ,221 

SW 25 ,347 ,308 ,705 ,167 

SW 23 ,376 ,213 ,695 ,197 

SW 20 ,272 ,307 ,626 ,254 

SW 17 ,064 ,140 ,039 ,864 

SW 18 ,284 ,037 ,114 ,786 

SW 16 -,054 ,142 ,244 ,783 

SW 19 ,243 ,129 ,243 ,687 

SW 15 ,176 ,227 ,200 ,606 

SW 40 ,315 ,211 ,080 ,595 
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Az első faktor 10 iteme (SW 26-SW 35-ig) a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSÁNAK (továbbiakban: TANÍTÁS nevű skála) vonatkozásában átélt szakmai 
én-hatékonyság élményt monitorozza, s a 406 válaszadó adatainak bevonásával tesztelt 
megbízhatósági mutatója is a skála erős belső konzisztenciáját bizonyítja, hisz 
Cronbach-α. értéke:0,941. A második faktor 8 iteme (SW 43-SW 50) az EMPÁTIA 
dimenziójára vonatkozó állításokat tartalmazza, s szintén igen erős belső konzisztenciát 
mutató skála, hisz Cronbach-α értéke:0,934. A harmadik faktor, mely célzottan a kliens 
problémakezelésére irányuló segítői kompetenciát vizsgálja, 6 itemet tartalmaz (SW 20-
SW 25), s a PROBLÉMAMEGOLDÁS nevet kapta. A PROBLÉMAMEGOLDÁS 
skálához tartozó egyes itemek szintén nagyon erős belső konzisztenciával jellemezhető 
skálát alkotnak, miután annak Cronbach-α értéke: 0,921. A negyedik faktor az 
ELEMZÉS szintén 6 itemből áll, (SW 15-19, SW 40), s az előző alskálához mérten 
kissé kevésbé kiváló, de még mindig meglehetősen erős belső konzisztenciával 
jellemezhető, Cronbach-α értéke:0,865. A SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG kérdőív eredményeink szerint tehát a hazai körülményekhez 
illeszkedően módosított 4 faktoros struktúrában, a fent bemutatott itemek 
alkalmazásával, megfelelő lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy statisztikai 
szempontból alkalmas eszközzel tesztelhessük magyarországi mintán is a szociális 
szakemberek szakmai én-hatékonyságának erősségét. 

6.1.4 A „ FIT SKÁLA” kérdőívek (saját mérőeszköz) érvényességének és 
megbízhatóságának vizsgálata 

Hallgatói változat 
 
A kérdőív kialakítása során először egy 16 itemből álló kérdéssor elemzését végeztük el 
Feltáró faktoranalízis (Exploratory factor analysis) segítségével. Az analízis során első 
lépésként főtengelyelemzést végeztünk (principal axis factoring) Varimax forgatással, 
Kaiser kritérium alkalmazása mellett. Célunk a vizsgálat során az volt, hogy a 16 item 
mögött meghúzódó látens faktorokat azonosítsuk. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt 
eredményei (KMO=0,942) alapján az adathalmaz kiválóan alkalmazható 
faktoranalízisre.  
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1/9.sz. táblázat: FIT Skála – (hallgatói minta) 

 rotált komponens mátrix 

 KOMPONENSEK 

1 2 3 

HAL TAN 09 ,808 ,176 ,229 

HAL TAN 10 ,761 ,134 ,196 

HAL TAN 07 ,736 ,377 ,298 

HAL TAN 12 ,713 ,141 ,132 

HAL TAN 08 ,696 ,370 ,289 

HAL TAN 06 ,668 ,372 ,233 

HAL TAN 11 ,655 ,085 ,193 

HAL TAN 05 ,632 ,419 ,340 

HAL TAN 04 ,626 ,457 ,253 

HAL TAN 13 ,603 ,240 ,154 

HAL TAN 01 ,300 ,748 ,280 

HAL TAN 03 ,129 ,741 -,013 

HAL TAN 02 ,329 ,737 ,263 

HAL FIT3 ,225 ,003 ,815 

HAL FIT2 ,227 ,275 ,788 

HAL FIT1 ,381 ,264 ,749 

 
Az elsődleges vizsgálati eredmények a főkomponens analízis nyomán 3 faktort 
azonosítottak, melyek a teljes varianciát 66%-ban magyarázzák. A főkomponens 
analízis eredményeinek tükrében ezután átvizsgáltuk, hogy milyen itemek kerültek egy-
egy faktorba. Miután a harmadik faktor által leírt „Személy-Pálya észlelt illeszkedés”, 
illetve a második faktor által leírt „Képzéssel való elégedettség” vizsgálati 
kérdésfelvetéseink szempontjából kiemelt fontosságúnak tűnt, úgy döntöttünk, hogy 
hipotézisvizsgálataink során mindössze ezt a két faktort alkalmazzuk csak, annak 
ellenére, hogy az első faktor statisztikai mutatói is igen jónak bizonyultak. A harmadik 
faktort innentől kezdve „HALLGATÓI FIT” skála néven kezeltük, kifejezve ezáltal a 
kérdések illeszkedésre vonatkozó tartalmát, míg a második, a képzéssel való 
elégedettséget mutató faktor a „KÉPZÉS FIT” elnevezést kapta. Ezt követően újabb 
faktoranalízissel teszteltük a 2 skálát, hogy megerősíthessük, valóban egy-egy faktort 
írnak le. 
A HALLGATÓI FIT skála analízise során a KMO értéke 0,702 volt, mely arra utalt, 
hogy az itemek alkalmasak a faktoranalízisre. Az elvégzett főkomponens analízis 
megerősítette korábbi feltételezésünket, az itemek egyetlen, közös faktort alkotnak. A 
HALLGATÓI FIT SKÁLA érvényességének vizsgálata után a skála megbízhatóságát 
teszteltük. Az elvégezett analízis során 487 hallgató adatait elemeztük, s a skála 
Cronbach-α értéke: 0,816 lett. A skála érvényességének és megbízhatóságának 
tesztelése után tehát megállapíthattuk, hogy a HALLGATÓI FIT skála statisztikai 
mutatói alapján alkalmas a további vizsgálatokba való bevonásra. Ezt követően a 
KÉPZÉS FIT skála statisztikai bemérése következett. A skála érvényességének 
vizsgálata során 486 hallgató adatait vettük figyelembe. A Kaiser-Meyer-Olkin mutató 
alapján (KMO=0,623), az itemek közepes mértékben alkalmasak a faktoranalízisre. 
Tekintettel arra, hogy az elégedettségi mutatót csak a vizsgálat egy kisebb részletének 
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kapcsán terveztük használni, e statisztikai mutatószám mellett is megtartottuk azt, hisz 
ha nem is kiválónak, de használhatónak értékelhető statisztikai szempontból. Az 
elvégzett főkomponens analízis itt is megerősítette, hogy az itemek egy faktorba 
rendeződnek, vagyis a tervezett formában alkalmazhatjuk önálló skálaként. A KÉPZÉS 
FIT skála reliabilitás vizsgálata során 486 hallgató adatait vettük figyelembe, s a skála 
Cronbach-α értéke:0,748 lett, vagyis kellően megbízhatónak minősíthető. 
 
A szakmában dolgozók számára készült változat 

 
A feltáró faktoranalízis (EFA) során főtengelyelemzést végeztünk (principal axis 
factoring), melynek célja annak feltérképezése volt, hogy a 4 item azonos faktort alkot-
e? Az elemzésbe 116 szakmában dolgozó szociális munkás adatait vontuk be. 
A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredményei (KMO=0,697) alapján az adatok megfelelően 
alkalmazhatók faktoranalízisre. Az elvégzett főkomponens analízis egy faktorként 
azonosította a 4 itemet, melyek a teljes variancia 55,4%-át magyarázzák. Következő 
lépésben a skála reliabilitás vizsgálatát végeztük el. A skála megbízhatóságának 
tesztelése során a Cronbach-α értéke:0,724 lett, vagyis az itemek megfelelő belső 
konzisztenciával rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy az item-total vizsgálat során 
egyetlen olyan itemet sem találtunk, melynek elhagyása növelhette volna skálánk 
megbízhatóságát, így a továbbiakban az eredeti 4 itemes SZAKMAI FIT skála 
alkalmazása mellett döntöttünk.  

1/10. sz. táblázat: SZAKMAI FIT  
itemek komponens mátrixa 

 komponens 

1 

SZAKMAI FIT 1  ,638 

SZAKMAI FIT 2  ,762 

SZAKMAI FIT 3  ,786 

SZAKMAI FIT 4  ,782 

 

6.1.5 Pályaterv kérdőív érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata 

 
Hallgatói mintán végzett vizsgálat 
 
A hallgatók számára összeállított kérdőív változatban összesen 10 item szerepelt. A 
mérőeszköz érvényességének vizsgálata érdekében feltáró faktoranalízist (EFA) 
végeztünk, melynek során főtengely elemzést (principal axis factoring) hajtottunk 
végre. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt eredményei szerint (KMO=0,934) az itemek 
kiválóan alkalmazhatók faktoranalízisre. A főkomponens analízis mindössze egy faktort 
azonosított, mely a variancia 56,4%-át magyarázza.  
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1/11. sz. táblázat: HALLGATÓI PÁLYATERV 
 itemek komponens mátrixa 

 komponens 

1 

HAL PTERV 09 ,847 

HAL PTERV 10 ,831 

HAL PTERV 02 ,812 

HAL PTERV 07 ,783 

HAL PTERV 05 ,755 

HAL PTERV 01 ,747 

HAL PTERV 04 ,739 

HAL PTERV 06 ,713 

HAL PTERV 08 ,676 

HAL PTER V 03 ,567 

 
A 472 hallgató eredményeinek bevonásával elvégzett reliabilitás vizsgálat során a 
Cronbach-α értéke: 0,913 lett, vagyis a 10 itemből álló HALLGATÓI PÁLYATERVEK 
skála kellően megbízhatónak és érvényesnek bizonyult az elvégzett statisztikai próbák 
eredményei alapján. A reliabilitás vizsgálat során elvégzett item-total vizsgálat során 
szintén valamennyi item kellően erősnek bizonyult, így azok közül nem találtunk olyat, 
melynek elhagyása által tovább növelhettük volna a skála megbízhatóságát.  
 
Szakmában dolgozók mintájának vizsgálata 
 
A szakmában dolgozók számára összeállított kérdőív változatban összesen 10 item 
szerepelt. A mérőeszköz érvényességének vizsgálata érdekében feltáró faktoranalízist 
(EFA) végeztünk, melynek során főtengely elemzést (principal axis factoring) 
hajtottunk végre. Az elemzésbe 116 szociális munkás adatait vontuk be. A Kaiser-
Meyer-Olkin teszt eredményei szerint (KMO=0,891) az itemek nagyon jól 
alkalmazhatók faktoranalízisre. A főkomponens analízis mindössze egy faktort 
azonosított, mely a variancia 55,88%-át magyarázza. 

1/12. sz. táblázat: SZAKMAI PÁLYATERV  
itemek komponens mátrixaa 

 komponens 

1 

SZAKMAI PTERV 02 ,802 

SZAKMAI PTERV 07 ,793 

SZAKMAI PTERV 05 ,787 

SZAKMAI PTERV 04 ,769 

SZAKMAI PTERV 03 ,767 

SZAKMAI PTERV 06 ,760 

SZAKMAI PTERV 09 ,758 

SZAKMAI PTERV 10 ,717 

SZAKMAI PTERV 08 ,662 

SZAKMAI PTERV 01 ,643 
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Az elvégzett főkomponens analízis a hallgatói mintához hasonlóan itt is egyetlen faktort 
azonosított, így rotációra nem került sor. Az érvényesség vizsgálatot követően a skála 
megbízhatóságát teszteltük. Ennek során a Cronbach-α értéke: 0,901 lett, vagyis a 10 
itemes SZAKMAI PÁLYATERVEK skála kellőképpen megbízhatónak bizonyult a 
statisztikai elemzés során. (A Fit skálák és a Pályaterv mérőeszközök 
érvényességvizsgálatának további adatai megtalálhatók a 3/3. sz. mellékletben) 

6.1.6 A szervezeti kultúra kérdőív érvényességének vizsgálata 

Török L. Gábor (1988.) Quinn modelljére épülő szervezeti kultúra kérdőívének 
érvényesség vizsgálatát szintén elvégeztük, tekintettel arra, hogy a mérőeszköz 
alkalmazására vonatkozóan szociális szakmában dolgozók körében nem találtunk 
adatokat. Az eddig vizsgált mérőeszközökhöz hasonló módon itt is faktoranalízis 
segítségével, kultúratípusonként ellenőriztük a kérdőív érvényességét, melynek során 
valamennyi megkérdezett szociális szakember adatait bevontuk az elemzésbe (N=116). 
Az elvégzett faktoranalízisek közül először a TEAM kultúrához tartozó itemeket 
vizsgáltuk meg főkomponens analízis segítségével. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt 
eredményei szerint (KMO=0,848) az itemek nagyon jól alkalmazhatók faktoranalízisre. 
Az eredetileg 7 itemet tartalmazó skála főkomponens analízise során két faktor 
rajzolódott ki, ahol az első a teljes variancia 52,69%-át magyarázza, míg a második, 
ehhez további 16,39%-al járul hozzá. Az elvégzett Varimax rotáció során az első 
faktorba 6, míg a másodikba mindössze egyetlen item tartozott, így a vizsgálat 
következő fázisában az első, 6 itemes faktor megbízhatósági elemzését végeztük el. A 
skála reliabilitás vizsgálata során a Cronbach-α értéke: 0,871 volt, mely arra utal, hogy 
az itemek belső konzisztenciája kellő erősségű, vagyis a választott skála megbízhatóan 
alkalmazható mérésre. A faktoranalízis eredményeinek figyelembe vétele nyomán 
kialakított 6 itemes TEAM SKÁLA alkalmazásával kapcsolatos döntésünkben az is 
megerősített minket, hogy a skála Item-Total analízise szerint bármely item 
kiemelésével gyengíthettük volna annak megbízhatóságát. A TEAM kultúrát leíró 
faktor tételei így a következők lettek: T19, T28, T31, T33, T34, T36.  
Az alkalmazott szervezeti kultúra kérdőív további alskáláinak vizsgálata során 
hasonlóképp a faktoranalízis fent említett lépéseit követtük, majd az eredmények 
tükrében mindenütt elvégeztük a faktorok reliabilitás vizsgálatát is. Tekintettel arra, 
hogy hipotéziseink közt mindössze a TEAM kultúra hatásának elemzése szerepel, így a 
további szervezeti kultúra típusok faktoranalíziseinek adatait a 3/4. számú mellékletben 
közöljük, s részletesebb bemutatásukra itt nem térünk ki.  
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6.2 A vizsgálat során tanulmányozott legfontosabb változók közti 
összefüggések a hallgatói mintában 

Vizsgáltuk a szakmához való illeszkedés és az általános változók összefüggéseit, 
melynek során a következő eredményeink születtek. A hallgatói életkor növekedésével 
szignifikáns mértékben emelkedik az összeillés mutatója (r=,130, p=≤001) vagyis minél 
idősebb egy hallgató, annál valószínűbb, hogy úgy vélekedik – az általa választott 
szakmához megfelelő képességfedezettel és személyiségjellemzőkkel rendelkezik. Az 
összefüggés hátterében ugyanakkor azt is feltételezhetjük, hogy miután a magasabb 
életkori csoportba tartozók döntő többsége levelezős hallgató, s közülük igen sokan már 
több éves munkatapasztalattal rendelkeznek, így a munkával való összeillés mértékének 
megítélését a konkrét munkatapasztalat mennyisége is befolyásolja. E feltételezésünket 
az aktuális munkaviszony és az észlelt illeszkedés mértéke közti Pearson-féle 
korrelációs érték (r=,-120, p≤,001) is megerősítette, hisz azok a hallgatók, akik jelenleg 
is hivatásszerűen dolgoznak a szociális szakmában, azok szignifikánsan inkább 
vélekedtek úgy, hogy saját személyiségük és képességeik jól megfelelnek a 
pályakövetelményeknek. A képzésben töltött idő ugyanakkor nem mutatott összefüggést 
az illeszkedési mutatóval, vagyis elsősorban a terepen szerzett szakmai gyakorlat során 
erősödhet meg a hallgatók élménye arról, hogy milyen mértékben felelnek meg a 
szakma által követelt elvárásoknak. A szülők iskolai végzettségét vizsgálva az anyák 
iskolázottsága esetén találtunk összefüggést (r=,-112, p≤005), ahol eredményeink 
alapján az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező anyák gyermekei azok, akik 
intenzívebb mértékben azonosítják saját készségeikkel, képességeikkel és 
személyiségükkel összeillőnek a választott szakmát. E jelenség egyik magyarázata 
lehet, hogy számukra a szakmai végzettség megszerzése által megnyíló karrieresély 
inspirálóbb, s miután érzelmileg elkötelezettebbek lehetnek a szakmai sikeresség 
megvalósításában, a kiválasztott út megfelelőségét kognitív úton is igyekeznek 
megerősíteni, mintegy önigazolás formájában. További magyarázat lehet ugyanakkor, 
hogy az „idősebbek” már több szakmai tapasztalattal is rendelkeznek, s elsősorban az ő 
édesanyjuk korosztálya az, akiknek szignifikánsan alacsonyabb a mintában az iskolai 
végzettsége. A lakhely településjellege nem gyakorol befolyást az adott változóra. A 
nappali és a levelező tagozatos hallgatókból álló mintákat összehasonlítva szintén azt 
tapasztaltuk, hogy nincs különbség a levelező tagozatra járó hallgatók észlelt 
illeszkedésének mértéke és a nappalisok eredményei közt, még azzal együtt sem, hogy a 
levelezősök 40,9%-a jelenleg is aktívan dolgozik a szakmában. A képzéshez való 
illeszkedés tényezőinek vizsgálata az egyes demográfiai és szociokulturális változókkal 
való összefüggésben: 

A hallgatók, saját életkoruk növekedésével egyre inkább hajlamosak arra, hogy saját 
képességeik és személyiségük sajátosságait a képzéshez illeszkedőnek ítéljék meg, s a 
képzéssel való elégedettségük növekedjen (r=,220, p=001). A levelező tagozatos 
hallgatók közt a képzés jellegével való elégedettség, s az összeillés élménye 
kifejezettebb, mint nappalis társaik esetében (r=,156, p=001), melyben részben az 
életkoruk, részben pedig a sokak által korábban megszerzett szakmai tapasztalatok is 
szerepet játszhatnak. Azok, akik jelenleg is hivatásszerűen dolgoznak a szociális 
szakmában, azok szignifikáns mértékben elégedettebbek a képzéssel (r=,-176, p=0,01), 
a szakmabéliek tehát úgy vélekednek, hogy saját munkatapasztalataik alapján többnyire 
relevánsak azok a képzési tartalmak és munkaformák, melyeket a felsőfokú képzés 
biztosít számukra. Elgondolkodtató eredmény ugyanakkor, hogy a képzésben töltött idő 
a képzéssel való elégedetlenség szignifikáns növekedését mutatja (r=,-110, p=005), még 
ha az összefüggés erőssége szerényebb is. A szociális felsőfokú képzésekben tanuló 
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hallgatók esetében eszerint az egyes évfolyamok közt mutatkozik eltérés a képzés 
megítélésében, s ennek iránya az elvégzett szemeszterek számának növekedésével a 
vélemény kritikusabbá válását mutatja, vagyis nő azoknak az aránya, akik elégedetlenek 
a képzéssel. Az egyetemi és főiskolai képzéssel kapcsolatban átélt elégedettséget 
ugyanakkor sem a szülők iskolai végzettségének szintje, sem pedig a lakhely 
településjellege nem befolyásolja. 

A karrierdöntési én-hatékonyság egyes skáláinak elemzése során vizsgáltuk, hogy 
milyen összefüggést mutatnak e skálák az általános vizsgálati változókkal. Az életkor a 
4 alskála közül 3-mal szignifikáns pozitív, bár meglehetősen gyenge összefüggést 
mutat. A problémamegoldás mértéke ezek közül az, ahol a legerőteljesebb az értékek 
együttjárása (r=,136, p=001), vagyis azok a hallgatók, akik idősebbek, azok jobbnak 
vélik problémamegoldásuk színvonalát saját karrierdöntéseik vonatkozásában. A 
következő karrierdöntési én-hatékonyság skála, mely érzékenynek bizonyult az 
életkorra, mint független változóra az önbecslés volt, ahol a korrelációs együttható 
értéke: r=120, p=0,01 mellett. Hasonlóképp pozitív hatást gyakorol az életkor 
növekedése a karrierdöntési folyamat részeként megvalósuló tervezés során átélt én-
hatékonyságra (r=,091, p=005). 

Eredményeink alapján azt mondhatjuk tehát, hogy az életkor előre haladásával a 
karriercélok kijelölésén kívül valamennyi olyan tevékenység kapcsán növekszik a 
hallgatók személyes kompetenciaélménye, amelyek meghatározóak a karrierdöntés 
kognitív aspektusai közül. A szülők iskolai végzettségének és a lakhely 
településjellegének nincs szignifikáns mértékben kimutatható befolyása a karrierdöntési 
én-hatékonyságra. A nappali és a levelező tagozatos hallgatók közt nem mutatható ki 
különbség karrierdöntési én-hatékonyságuk tekintetében. 

A szakmai tevékenységben töltött idő, s az, hogy valaki jelenleg dolgozik-e, az nem 
gyakorol jelentős hatást arra, hogy az adott személy hogyan látja saját karrierdöntései 
kapcsán személyes én-hatékonyságát. A képzésben eltöltött idő hatása azonban 
valamennyi olyan tevékenység kapcsán megmutatkozott, mely a karrierdöntés én-
hatékonyságának megítélését befolyásolja. A felsőbb évfolyamok elsősorban a 
karriertervezés vonatkozásában élik meg magasabbnak saját én-hatékonyságukat 
(r=,144, ahol p=0,01), másodsorban a karrierdöntés során megnyilvánuló önbecslés 
során magabiztosabbak (r=,117, p=0,05) alsóbb évfolyamos társaikhoz viszonyítva. Az 
eddig bemutatott gyenge, de szignifikáns korrelációkhoz hasonló erősségű együttjárást 
mutat ugyanakkor a célok kijelölése (r=,112, p=0,05) és a problémamegoldás (r=,101, 
p=0,05), mint karrierdöntést befolyásoló én-hatékonysági faktor. Az egyetemi évek 
számának növekedése során tehát egy szerény mértékű emelkedését tapasztalhatjuk a 
karrierdöntés tekintetében átélt hallgatói magabiztosságnak, ami arra utal, hogy a 
képzés előrehaladásával párhuzamosan egyre többen gondolják úgy – a szociális pálya, 
mint karrierút, megfelelő választásnak tűnik számukra, céljaik egyre világosabban és 
konkrétabban megfogalmazódnak tervezett pályájukkal kapcsolatban. 

A szociális munka én-hatékonyság kérdőív eredményeinek elemzéséhez kötődően 
szintén elvégeztük az értékek demográfiai és szociokulturális változókkal történő 
összefüggésének vizsgálatát. Ennek eredményeként megállapíthatjuk, hogy a vizsgált 
prediktor változók közt nincs olyan, mely a szakmai én-hatékonyság egyes skáláinak 
(tanítás, empátia, problémamegoldás és elemzés) értékét szignifikáns mértékben 
befolyásolná. Az életkor, a képzésben eltöltött idő, a képzési tagozat, a szülők iskolai 
végzettsége, a lakhely település jellege, s a szociális pályán töltött idő eszerint nem 
gyakorol hatást az egyes szakmai tevékenységcsoportok gyakorlása során megtapasztalt 
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személyes én-hatékonyság élményre, annak forrása eszerint más tényezőkhöz köthető. 
Az a jelenség, hogy a szociális pályára készülő hallgatók közt, sem a képzésben sem a 
pályán töltött idő nem növeli a szakmai én-hatékonyság élményét, úgy vélem 
figyelemreméltó eleme ennek az összefüggés elemzésnek, hisz arra utal, hogy sem a 
képzés, sem pedig a napi munka gyakorlata nem feltétlenül járul hozzá ahhoz, hogy e 
készségek fejlődését az egyén megtapasztalja. Amennyiben viszont ez így van, akkor a 
jövőben feltétlenül több figyelmet érdemes fordítanunk e területnek, hisz az, hogy a 
szociális szakemberek szakmai kompetencia élménye nem növekszik sem a képzés, sem 
a szakmában töltött idő növekedésével – az kedvezőtlenül hathat saját szakmai 
önbecsülésükre, s ezzel összefüggésben pálya iránti elköteleződésükre is egyúttal. Ez az 
eredmény abból a szempontból is kritikus, mivel a hallgatók képzésében jelentős arányt 
képvisel a „terepen” szerzett szakmai gyakorlat, ahol kifejezetten a szakmai készségek 
elsajátítása kerül a képzés egyik fókuszába. Míg 20 évvel ezelőtt a szakmai tereptanárok 
döntő többsége nem rendelkezett szakirányú felsőfokú végzettséggel (hisz ilyen típusú 
felsőfokú képzések korábban nem léteztek hazánkban), ma a hallgatók többsége olyan 
gyakorlati helyszíneken szerezhet tapasztalatot a szakmai tevékenységek széles köréről 
– ahol e folyamatot olyan szakemberek irányítják és mentorálják, akik maguk is 
rendelkeznek felsőfokú szakirányú diplomával – vagyis elméleti tudásuk a szakma 
specifikus jellemzőit illetően nagy valószínűséggel sokkal megalapozottabb. 
Amennyiben a gyakorlati terepen szerzett tapasztalatok időtartama és a 
szakmaspecifikus kompetenciák fejlettségének megítélése közt együttjárást mérhettünk 
volna, úgy ez a korreláció a professzionalizálódás irányába történő elmozdulás egyik 
mutatójaként is értelmezhető lenne, hisz a szociális ellátó rendszer intézményeiben 
tapasztalatot szerzett hallgatók kapcsán ez azt jelentené, hogy önmaguk számára is 
észlelhető módon sikerül fejleszteni szakmai készségeiket.  

  



99 
 

6.3 A vizsgálat során tanulmányozott legfontosabb változók közti 
összefüggések a szakmában dolgozók mintájában 

A szociális munkára vonatkozó én-hatékonysági skálák közül mindössze az 
EMPÁTIA skála értékei mutatnak szignifikáns összefüggést az életkorral, vagyis minél 
idősebb az adott munkavállaló, annál nagyobb mértékben azonosítja empatikusnak 
magát (r=,213, p=005) a szociális szakmában megmutatkozó tevékenységei során. A 
szakmai tevékenységrendszer egyéb szegmenseiben, mint a kliensek szociális 
készségének fejlesztése, a problémamegoldás vagy a helyzet elemzése – nem mutatható 
ki az életkor szerepe, vagyis a többi tevékenységformában kortól függetlennek tűnik a 
dolgozók szakmai én-hatékonyság élménye. A pályán eltöltött idő mértéke, nem 
befolyásolja a dolgozó által a saját szakmájához való illeszkedésének szubjektív 
megítélését, a munkahelyén és a társadalmi környezet felől észlelt társas támogatás 
mértékét, az általa észlelt szervezeti kultúra jellemzőket, s a munkahelyen észlelt stressz 
mértékét. Nem gyakorol szignifikáns mértékben igazolható hatást továbbá sem az egyén 
szubjektív életelégedettségére, sem arra, hogy milyen mértékben érzi magát 
hatékonynak illetve elégedettnek saját munkavégzése során. Mindezek az eredmények 
arra engednek következtetni, hogy a megszerzett munkatapasztalat idejének számos 
olyan, a munkafolyamat során jelentős tényezőre/változóra nincs hatása, melyek a 
mindennapi szakmai tevékenység folyamatában jelentőséggel bírnak, akár a 
követelmények és a teljesítmény aspektusából vizsgálódunk, akár az elköteleződés 
illetve az elégedettség dimenziójából. A szubjektív életelégedettség megítélése során 
azok a munkatársak számoltak be magasabb szintű életelégedettségről, akikre kevésbé 
jellemző a külső munka kontroll attitűd (r=,-246, p=001) és a protekció 
igénybevételének preferenciája (r=,191, p=005) ugyanakkor inkább jellemző rájuk 
társaiknál a munka világával kapcsolatban kifejeződő belső kontroll attitűd (r=, 252, 
p=001). Az életük általános minőségével elégedettebb munkavállalók magasabb szintű 
munkatársi (r=,299 p=001) és társadalmi támogatásról (r=,338 p=001) számoltak be 
saját munkavégzésük kapcsán, ugyanakkor elégedettségük mértéke nem mutatott 
összefüggést az észlelt munkahelyi stressz mértékével. Eredményeink alapján tehát 
megállapíthatjuk, hogy az egyén szubjektív életelégedettségének megítélésében fontos 
szerepet játszik, hogy az adott szakember milyennek észleli és ítéli meg munkavégzése 
kapcsán a különféle formákban megjelenő társas támogatást, s ezek ereje még a 
munkahelyi stresszel való megküzdés szempontjából is jelentősnek ítélhető. Ezt a 
megállapítást támasztja alá, hogy az észlelt munkahelyi stressz és a munkahelyen észlelt 
társas támogatás fordított irányban korrelál (r=,223, p=0,01) vagyis minél erősebbnek 
ítéli meg valaki a személyes szakmai környezetében igénybe vehető kollegiális 
segítségnyújtást, annál kevésbé észleli, hogy stresszel terheltek mindennapjai a 
munkavégzés során. A szakember életkora sem a munkavégzéshez során átélt 
hatékonyság, sem a munkavégzéshez kötődő elégedettség, sem a munkahelyi és 
társadalmi támogatás, illetve a munkahelyi stressz mértékének észlelése kapcsán nem 
gyakorol szignifikáns mértékű hatást, vagyis ezek értékét egyéb környezeti tényezők 
illetve személyiségjellemzők alakítják. (További adatok a 3/4. számú mellékletben) 
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6.4 Hipotézisvizsgálatok 

6.4.1 A hallgatói hipotézisek vizsgálatának eredményei: 

HH1. A karrierdöntés én-hatékonyságának egyes összetevőit (mint az egyén 

önmagáról alkotott ítélete, a célok kiválasztása, a tervezés, és a problémamegoldás) 

befolyásoló személyiségjellemzők közül az érzelmi stabilitás, a lelkiismeretesség, a 

barátságosság és az átélt belső kontroll élménye pozitív hatást gyakorol az észlelt 

karrierdöntési én-hatékonyságra. 

Vizsgálatunk egyik fontos célkitűzése volt azon személyiségjellemzők meghatározása, 
melyek alapvetően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemi évek során a hallgató úgy 
vélekedjen – a szociális pálya, mint karrierút választása során jól döntött, ez a hivatás 
neki való, hisz mind készségei, mind személyes igényei megfelelnek a 
pályakövetelményeknek, s ezért akár tartósan elkötelezettnek érzi magát a hivatás 
művelésére. A munka- és pályalélektani szakirodalomban történt tájékozódás, s az adott 
területre vonatkozó nemzetközi vizsgálati eredmények elemzése nyomán úgy 
döntöttünk, hogy egyrészt a LELKIISMERETESSÉG, a BARÁTSÁGOSSÁG és az 
ÉRZELMI INSTABILITÁS prediktív erejét kívánjuk megismerni a Big5 modellben 
leírt személyiségvonások közül, másrészt pedig a „MUNKA-KONTROLL” helyének 
szerepét tanulmányozzuk az én-hatékonyság egyes dimenzióiban. Az egyes független 
változók hatását többszörös lineáris regresszió segítségével ellenőriztük, ahol az 
elemzés során összesen 155 hallgató adatait vehettük figyelembe, tekintettel arra, hogy 
csak azokat a kérdőíveket használtuk fel, ahol valamennyi vizsgált személyiségvonás és 
a munka kontroll vonatkozásában megjelenő vélekedés tekintetében hiánytalanul 
töltötte ki a válaszadó a kérdőívet. 
A többszörös lineáris regresszió első lépéseként az ÖNBECSLÉS SKÁLÁT vizsgáltuk, 
ahol először a regresszió feltételeként leírt (Sajtos és Mitev, 2007., 217. o.) független 
változók közti multikollinearitást és a reziduumok normál eloszlását ellenőriztük. A 
regresszió szignifikancia szintje: p=0,000, míg a többszörös korrelációs együttható 
értéke az ÖNBECSLÉS vonatkozásában R ²= 0,281, ami arra utal, hogy a modell 
magyarázó ereje nem túl erős. Ezek szerint az, hogy ki mennyire válik magabiztossá 
saját karrierdöntésének vonatkozásában, az nem csak személyiségvonásainak 
következménye, más változók szerepét is feltételezhetjük ebben. Az F-próba 
(F=14,669) szignifikancia szintje p=0,000, a vizsgált változók közti kapcsolat jelenlétét 
igazolja. 

A koefficiens táblázatban szereplő együtthatók t-próbájának szignifikancia szintje 
alapján a vizsgált személyiségváltozók közül a LELKIISMERETESSÉG (p=0,000), és 
az ÉRZELMI INSTABILITÁS (p=0,039) mutat szignifikáns, illetve tendencia jellegű 
összefüggést, ezért ezek ß-súlyát elemeztük következő lépésként. A 
LELKIISMERETESSÉG ß értéke =0,385, míg az ÉRZELMI INSTABILITÁS ß 
értéke= -0,228, amiből arra következtetünk, hogy e két változó közül a 
LELKIISMERETESSÉG hatása erősebb a karrierdöntési hatékonyság ÖNBECSLÉS 
értékére, míg az ÉRZELMI INSTABILITÁS szerepe kevésbé hangsúlyos, s ez utóbbi 
változó kapcsán negatív irányú összefüggésről beszélhetünk, vagyis az ÉRZELMI 
STABILITÁS kedvez a karrierdöntés kapcsán megnyilvánuló magabiztosságnak. 

A többszörös lineáris regresszió számítást ezt követően a többi karrierdöntési én-
hatékonyság skála vonatkozásában is elvégeztük, így következő lépésben a CÉLOK 
KIJELÖLÉSÉ-nek vonatkozásában elemeztük az egyes változók feltételezett hatását. 



101 
 

Az elemzés megkezdésekor először a regresszió feltételeként leírt független változók 
közti multikollinearitást és a reziduumok normál eloszlását ellenőriztük. A többszörös 
korrelációs együttható értéke a CÉLOK KIJELÖLÉSE vonatkozásában R ²= 0,283, ami 
arra utal, hogy a modell magyarázó ereje ezúttal sem túl erős. Ezek szerint az, hogy ki 
mennyire válik magabiztossá saját karriercéljainak kijelölésében, az szintén nem csak 
személyiségvonásainak és a munka világáról alkotott elképzeléseinek a következménye, 
más változók szerepét is feltételezhetjük ebben. Az F-próba (F=15,030) szignifikancia 
szintje p=0,000, mely a vizsgált változók közti kapcsolat jelenlétét igazolja. A 
koefficiens táblázatban szereplő együtthatók t-próbájának szignifikancia szintje alapján 
a vizsgált személyiségváltozók közül a LELKIISMERETESSÉG (p=0,000), és az 
MUNKA BELSŐ KONTROLL (p=0,000) mutat szignifikáns összefüggést, ezért ezek 
ß-súlyát elemeztük következő lépésként. A LELKIISMERETESSÉG ß értéke =0,208, 
míg a MUNKA BELSŐ KONTROLL ß értéke= -0,125, amiből arra következtetünk, 
hogy e két változó közül a LELKIISMERETESSÉG hatása erősebb, s pozitív irányban 
befolyásolja a karriercélok kijelölését, míg a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének 
növekedésével a célok kijelölésében bizonytalanabbá válnak a hallgatók. A többszörös 
lineáris regresszióvizsgálat harmadik fázisában a TERVEZÉS alskálát, s ennek 
feltételezett hatótényezőit vontuk vizsgálat alá. Először itt is a regresszió feltételeként 
leírt független változók közti multikollinearitást és a reziduumok normál eloszlását 
ellenőriztük. A többszörös korrelációs együttható értéke a TERVEZÉS vonatkozásában 
R ²= 0,229, ami arra utal, hogy a modell változói közt igen gyenge kapcsolat 
valószínűsíthető. Ezek szerint az, hogy ki mennyire válik magabiztossá saját 
karrierjének tervezése során, az nem csak személyiségvonásainak és a munka világáról 
alkotott elképzeléseinek következménye, más változók szerepét is feltételezhetjük 
ebben. Az F-próba (F=11,064) szignifikancia szintje p=0,000, a vizsgált változók közti 
kapcsolat jelenlétét igazolja. A koefficiens táblázatban szereplő együtthatók t-
próbájának szignifikancia szintje alapján a vizsgált személyiségváltozók közül 
mindössze a LELKIISMERETESSÉG (p=0,000) mutat szignifikáns, s pozitív irányú 
összefüggést, ezért ennek ß-súlyát elemeztük következő lépésként. A 
LELKIISMERETESSÉG ß értéke =0,274, mely korábbi megállapításunkkal 
összhangban megerősíti, hogy a lelkiismeret nem túl markáns, de statisztikailag igazolt 
hatást gyakorol a karrierdöntési folyamat során megnyilvánuló tervezési aktivitásra, 
miközben egyéb, jelen vizsgálat keretei közt fel nem tárt hatások szintén 
befolyásolhatják a hallgatók ezirányú törekvéseinek kibontakozását. A karrierdöntési 
én-hatékonyság alskálái közül utoljára a PROBLÉMAMEGOLDÁS-t befolyásoló 
tényezők statisztikai elemzését végeztük el, többszörös lineáris regresszió számítás 
segítségével. Hasonlóan az előzőekhez először itt is a regresszió feltételeként leírt 
független változók közti multikollinearitást és a reziduumok normál eloszlását 
ellenőriztük. A többszörös korrelációs együttható értéke a PROBLÉMAMEGOLDÁS 
vonatkozásában R ²= 0,148, ami arra utal, hogy a modell magyarázó ereje igen gyenge. 
Ezek szerint az, hogy ki mennyire válik magabiztossá saját karrierdöntési folyamatában 
bekövetkező problémák kezelésében, az nem csak személyiségvonásainak és a munka 
világáról alkotott elképzeléseinek következménye, más változók is szerepet játszhatnak 
benne. Az F-próba (F=6,619) szignifikancia szintje p=0,000, a vizsgált változók közti 
kapcsolat jelenlétét igazolja. A koefficiens táblázatban szereplő együtthatók t-
próbájának szignifikancia szintje alapján a vizsgált személyiségváltozók közül ismét 
mindössze a LELKIISMERETESSÉG (p=0,000) mutat szignifikáns összefüggést, ezért 
ennek ß-súlyát elemeztük következő lépésként. A LELKIISMERETESSÉG ß értéke 
=0,269, amiből arra következtetünk, hogy hasonlóan az eddig vizsgált három korábbi 
karrierdöntési én-hatékonyság skálához, a PROBLÉMAMEGOLDÁS esetében is azok 
a hallgatók vannak előnyösebb helyzetben, akik fejlett lelkiismereti funkciókkal 
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rendelkeznek, s akik ily módon megfontoltabbak és felelősségteljesebbek a karrierúton 
bekövetkező nehézségek kezelésében is. (A hipotézisvizsgálatokhoz tartozó statisztikai 
elemzések részletei megtalálhatók a 4. sz. mellékletben) A karrierdöntési én-
hatékonysági skálák elemzése nyomán összegezve tapasztalatainkat 
megállapíthatjuk, hogy eredményeink számos korábbi vizsgálattal összhangban a 
LELKIISMERETESSÉG prediktív erejét emelik ki az egyes személyiségváltozók 
közül, miután az, mind a négy vizsgált karrierdöntési alskála vonatkozásában 
szignifikáns módon pozitív hatást gyakorolt a kialakult karrierdöntési én-
hatékonyságra, a hallgatók magabiztosságára.  

 

HH2. A személyiségjellemzők hatása leginkább a hallgatók személyes tanulási 
tapasztalatain keresztül befolyásolja karrierdöntési én-hatékonyság élményüket. 

Vizsgálataink során elemezni kívántuk a hallgatók tanulási tapasztalatainak hatását saját 
karrierdöntési én-hatékonyságukra. Ennek céljából az általunk megkonstruált személy-
pálya illeszkedési skálát (HALLGATÓI FIT skála) használtuk fel, melynek szerepét 
parciális korreláción keresztül vizsgáltuk az egyes személyiségjellemzők és a 
KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG értékei közti viszony kontrollálása által. 
Az elemzés során a minta elemszáma 452 fő volt.  
 

4/1.sz. táblázat: Leíró statisztikai adatok a karrierdöntési én-hatékonyság, az érzelmi instabilitás 
és a hallgatói fit skála vonatkozásában 

 ÁTLAG SZÓRÁS ELEMSZÁM 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG  74,3407 9,62714 452 

ÉRZELMI INSTABILITÁS 13,9137 4,11197 452 

HALLGATÓI FIT  12,5376 2,16419 452 
 

Elsőként az ÉRZELMI INSTABILITÁS és a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-
HATÉKONYSÁG közti kapcsolatot vizsgáltuk meg, először az „illeszkedési mutatón” 
keresztül, majd az „illeszkedési mutató” nélkül tanulmányozva a két változó közti 
összefüggést. Amint azt a …sz. táblák is mutatják, az ÉRZELMI INSTABILITÁS 
mértéke és a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG egymással fordított 
korrelációt mutat (r=184, p≤0,01). Azok a hallgatók, akik érzelmileg stabilnak 
minősíthetők a BFI kérdőív vonatkozó skáláján elért eredményeik alapján, azok 
karrierdöntéseik kapcsán magasabb én-hatékonyságot élnek át, vagyis a karrierdöntés 
magabiztosságát a személyek általános lelki stabilitása is meghatározza. Azok, akik 
inkább harmóniában élnek környezetükkel, s kiegyensúlyozottabbak, azok karrierútjuk 
vonatkozásában is jobban bíznak magukban, választásaikkal elégedettebbek. Az, hogy 
az illeszkedési skála (HALLGATÓI FIT) értékének bevonása mellett a két változó közti 
korreláció 0, 55-al gyengül, s ezáltal nem szignifikánssá is válik, arra utal, hogy a 
személyiségváltozó karrierdöntési én-hatékonyságra gyakorolt hatását a szakmához való 
észlelt illeszkedés befolyásolja. A hallgatók részéről tehát saját személyiségük és a 
választott szociális pálya közt megtapasztalt összeillés mértéke befolyásolja azt, hogy a 
személy ÉRZELMI INSTABILITÁS-a hogyan hat a saját karrierdöntése kapcsán átélt 
magabiztosságára. A tudatosan tervezett pályaszocializációs folyamat szempontjából a 
fenti összefüggés azt jelenti, hogy a tartós személyiségjellemzőik kapcsán 
elköteleződésre kevésbé hajlamos hallgatók esetében – a szakmai identitásélmény 
megszilárdulását szolgálhatják mindazon kezdeményezések, melyek az egyén és a 
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szakma közti illeszkedés élményének megerősítését, s az ebben szerepet játszó tényezők 
felismerését és tudatosítását szolgálják. A pályaszocializációs tréning tartalmát tekintve 
ez az összefüggés arra hívja fel figyelmünket, hogy a pontosan kimunkált 
pályakövetelmények megismertetése, s az ehhez rendelhető „önismereti lehetőségek” 
kimunkálása fontos eleme a munka eredményességének. 

4/2. sz. táblázat: Az érzelmi instabilitás és a karrierdöntési én-hatékonyság összefüggése – a 
HALLGATÓI FIT-en keresztül  

Kontrolláló változó 
KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

ÉRZELMI 
INSTABI- 

LITÁS 

HALLGA-
TÓI FIT KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

Corr 1,000 -,129 

Sign.(2-
tailed) 

. ,006 

df 0 449 

ÉRZELMI INSTABILITÁS 

Corr. -,129 1,000 

Sign.(2-
tailed) 

,006 . 

df 449 0 
     

 
4/3. sz. táblázat: Az érzelmi instabilitás és a karrierdöntési én-hatékonyság összefüggése – a 

HALLGATÓI FIT nélkül  

 ÉRZELMI 
INSTABILITÁS 

KARRIERDÖNTÉSI 
ÉN-HATÉKONYSÁG 

ÉRZELMI INSTABILITÁS 

Pearson Correlation 1 -,184** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 488 452 

KARRIERDÖNTÉSI 
ÉN-HATÉKONYSÁG 

Pearson Correlation -,184** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

elemszám 452 458 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Következő lépésként azt vizsgáltuk, hogy a LELKIISMERETESSÉG, mint 
személyiségjellemző hogyan hat a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG 
élményre, s milyen mértékben befolyásolja az illeszkedéssel kapcsolatos hallgatói 
tanulási tapasztalat. Az elvégzett elemzés során először parciális korrelációval, majd 
Pearson-féle korrelációszámítás segítségével vetettük össze adatainkat. Az elemzés 
során összesen 244 hallgató adatait használtuk fel. Eredményeink szerint, amennyiben a 
két változó közti direkt hatást elemezzük, úgy közepes erősségű (r=,400, p≤ 0,01) 
pozitív korrelációt kapunk, vagyis azok a hallgatók, akik lelkiismeretesebbek, azok 
karrierdöntéseikben is magabiztosabbak. A két változó közti összefüggést az 
illeszkedési mutató kontrollja alatt vizsgáltuk a következő lépésben, hogy lássuk, 
módosít-e ez a feltétel a LELKIISMERETESSÉG és a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-
HATÉKONYSÁG változók közti összefüggés erősségén. 
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Eredményeink alapján, mely szerint a HALLGATÓI FIT SKÁLA változó bevonása 
nyomán a LELKIISMERETESSÉG és a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG 
élménye közti összefüggés korrelációs együtthatója r=,268 volt, azaz 0,132-al gyengült, 
azt mondhatjuk, hogy az észlelt illeszkedés mértéke ebben az esetben szintén 
befolyásolja a hallgató KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG élményét.  
A következő lépésben azt kívántuk megvizsgálni, hogy miként befolyásolja az 
illeszkedés tekintetében szerzett hallgatói tapasztalat azt, ahogy a BARÁTSÁGOSSÁG, 
mint személyiségjellemző, a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG élményre 
hat. Elemzésünk során összesen 231 hallgató adatait vettük figyelembe. Az eddig 
követett módszertan alapján Pearson-féle korrelációszámítást és parciális 
korrelációszámítást végeztünk. 
  

4/4. sz. táblázat: Leíró statisztikai adatok a karrierdöntési én-hatékonyság, a lelkiismeretesség 
és a hallgatói fit skála vonatkozásában 

 átlag szórás elemszám 

KARRIERDÖNTÉSI  

ÉN-HATÉKONYSÁG 
75,0902 9,25452 244 

LELKIISMERETESSÉG 37,4467 4,30059 244 

HALLGATÓI FIT  12,7500 2,02632 244 

 
4/5. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a karrierdöntési én-hatékonyság összefüggései a 

hallgatói fit-en keresztül 

Kontrolláló változó 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

LELKIISMERE-

TESSÉG 

HALLGATÓI 

FIT SKÁLA 

KARRIER-DÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

 Corr. 1,000 ,268 

 Sign.(2-tailed) . ,000 

 df 0 241 

LELKIISMERETESSÉG  Correlation ,268 1,000 

 Sign. (2-tailed) ,000 . 

 df 241 0 

 
4/6. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a karrierdöntési én-hatékonyság összefüggése – a 

hallgatói fit nélkül  

 KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG LELKIISMERETESSÉG 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

Pearson Correlation 1 ,400** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 458 244 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4/7. sz. táblázat: A BARÁTSÁGOSSÁG ÉS A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG 
ÖSSZEFÜGGÉSE 

 – A HALLGATÓI FIT- EN KERESZTÜL  

Kontroll változó 

KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG BARÁTSÁGOSSÁG 

HALLGA

TÓI FIT  

KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

Correlation 1,000 ,210 

Sign.(2-tailed) . ,001 

df 0 231 

BARÁTSÁGOSSÁG Correlation ,190 1,000 

Sign.(2-tailed) ,001 . 

df 231 0 
 

 
4/8. sz. táblázat: A BARÁTSÁGOSSÁG ÉS A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG 

ÖSSZEFÜGGÉSE – A HALLGATÓI FIT- NÉLKÜL  

 KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG BARÁTSÁGOSSÁG 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

Pearson Corr. 1 ,313** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 458 234 

BARÁTSÁGOSSÁG Pearson Corr. ,313** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 234 254 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Az elemzés során született eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a 
BARÁTSÁGOSSÁG, mint személyiségjellemző pozitív korrelációt mutat a 
KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG-gal (r=,313**, p≤0,01). Ha ugyanezen 
változók közti kapcsolatba kontrollként beillesztjük az illeszkedési mutatót, akkor e 
változók közti kapcsolat módosul, s 0,103-al kisebb, 0,210-es korrelációs értéket mutat. 
A BARÁTSÁGOSSÁG eszerint tehát ismét olyan személyiségvonásként jelenik meg 
mérési adataink szerint, melynek a hallgatók által észlelt hatását a KARRIERDÖNTÉSI 
ÉN-HATÉKONYSÁG tekintetében befolyásolja, hogy milyen mértékű összeillést 
tapasztal a hallgató saját személyisége és a szociális pálya közt. 
Az ÉRZELMI INSTABILITÁS és a LELKIISMERETESSÉG, mint 
személyiségjellemző kapcsán már leírt összefüggés, mely szerint a tanulási 
tapasztalatként megjelenő személy-pálya illeszkedés minősége befolyásolja a hallgatók 
karrierdöntésében átélt magabiztosság élményét, itt is igazolódni látszik – tovább 
erősítve az észlelt illeszkedés minőségének jelentőségét a pályaidentifikációs 
folyamatban. 
A hallgatók pályaszocializációs folyamatának tervezésével kapcsolatban tehát arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a személy-pálya illeszkedés, mint kulcsélmény 
megformálása, s hallgatók általi megtapasztalása döntő jelentőségű lehet az 
eredményes pályaszocializációban. Ennek indokoltságát az adja, hogy az illeszkedés 
jobb minősége, eredményeink alapján mindhárom, BFI által vizsgált tartós 
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személyiségjellemző esetén alkalmasnak mutatkozott arra, hogy a vonásként definiált, s 
ugyanakkor a karrierdöntési én-hatékonyság átélése szempontjából befolyásoló hatással 
rendelkező személyiségjellemző hatását a karrierdöntés kapcsán átélt magabiztosság 
vonatkozásában módosítsa. 
 
Vizsgálatunk következő lépéseként a MUNKA BELSŐ KONTROLL és a 
KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG, mint változók közti viszony elemzése 
következett, figyelembe véve e változók közti kapcsolat esetén is, a tanulási 
tapasztalatok, különös tekintettel az illeszkedés mértékének - lehetséges módosító 
hatását. Az elemzés során összesen 457 hallgató adatait vizsgáltuk meg. 
 

4/9. sz. táblázat: A BELSŐ KONTROLL ÉS A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG 
ÖSSZEFÜGGÉSE 

 – A HALLGATÓI FIT- EN KERESZTÜL  

Kontroll változó 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

BELSŐ 

KONTROLL 

HALL-

GATÓI  

FIT  

KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

Correlation 1,000 -,227 

Sig.(2-tailed) . ,000 

df 0 454 

BELSŐ KONTROLL Correlation -,227 1,000 

Sig.(2-tailed) ,000 . 

df 454 0 
 
 

4/10. sz. táblázat: A BELSŐ KONTROLL ÉS A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG 
ÖSSZEFÜGGÉSE  – A HALLGATÓI FIT- NÉLKÜL  

 KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

BELSŐ 

KONTROLL 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

Pearson Corr. 1 -,274** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 458 457 

MUNKA  

BELSŐ  

KONTROLL 

Pearson Corr. -,274** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
elemszám 457 490 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Az elvégzett Pearson-féle korrelációszámítás eredményei alapján a vizsgált hallgatói 
mintában a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG és a MUNKA BELSŐ 
KONTROLL változók közt negatív korrelációs kapcsolat van (r=-,274, p≤0,01), azok 
a hallgatók tehát, akik kevésbé érzik úgy, hogy a munka világában elért sikerek saját 
erőfeszítéseik eredményeként várhatóak, azok magabiztosabbak saját karrierdöntéseik 
kapcsán önmagukban. Az elvégezett korrelációszámítás feltételezéseinkhez képest 
igen meglepő eredményt hozott, hisz a két változó közti összefüggés természetét 
illetően sokkal inkább a pozitív korrelációt tartottuk valószínűnek. A jelenség 
magyarázatának hátterében feltételezhetjük annak a napjainkban igen sok hallgatói 
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vizsgálatnak az eredményében is fellelhető tendenciát, mely szerint az egyetemista 
fiatalok jelentős része nem rendelkezik megfelelő szintű munkaerőpiaci 
tájékozottsággal, s így a munka világáról alkotott képe gyakran erősen idealizált, 
hiányos vagy torz. (Csehné, Papp, 2010) Ezt elfogadva ugyanis már korántsem 
meglepő, hogy a munka világában érvényesülő kontroll tendenciák vonatkozásában 
szintén sajátos elvárásaik vannak, melyek nem valós tapasztalatokon alapuló 
elképzelések, sokkal inkább a vágyálmok vagy épp a szorongások által vezérelt 
meggyőződések.  
Az eddigi személyiségváltozók kapcsán már azonosított hatást, az illeszkedés, mint 
kontroll feltétel mellett végzett parciális korrelációszámítás kapcsán ismét sikerült 
kimutatni, vagyis a MUNKA BELSŐ KONTROLL és a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-
HATÉKONYSÁG változók közti összefüggést a hallgatók illeszkedésről szerzett 
tapasztalata szintén befolyásolja. A két változó közti viszony a kontroll feltétel alatt 
mintegy 5 századdal változott (r=,-227), s bár az értékek közti kapcsolat továbbra is 
negatív irányú, de a direkt hatásnál mérthez képest mindenképp kevésbé szoros 
összefüggést mutat. A következő táblázatban összefoglaltuk az egyes 
személyiségvonások és a karrierdöntési én-hatékonyság elvárások közti összefüggés 
erősségét a személy-pálya észlelt illeszkedési mutatón keresztül és direkt úton.  
 

4/11. sz. táblázat: A vizsgált személyiségváltozók és a karrierdöntési én-hatékonysá g 
közti korreláció mértéke – kontroll változó alkalmazásával és anélkül 
 

 KORRELÁCIÓS 
EGYÜTTHATÓ ÉRTÉKE A 

CDSE-VEL – 
„ILLESZKEDÉSI 

SKÁLÁN” ÁT 

PEARSON-FÉLE 
KORRELÁCIÓS 

EGYÜTTHATÓ ÉRTÉKE A 
CDSE-VEL DIREKT MÓDON 

ÉRZELMI  

INSTABILITÁS 
-,129 -,188** 

LELKIISMERETESSÉG ,268 ,400** 

BARÁTSÁGOSSÁG ,210 ,313** 

MUNKA  

BELSŐ KONTROLL 
-,227 -,274* 

 

HH3. A hallgatók KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG élményének erőssége 
pozitív hatást gyakorol további PÁLYATERV-eikre, saját pályájukkal kapcsolatos 
célkitűzéseikre, és jövőelvárásaikra. 

A hallgatók KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG-ának PÁLYATERV-ekre 
gyakorolt hatását Pearson-féle korrelációszámítással ellenőriztük. Elemzésünkbe 
összesen 442 hallgató adatait vontuk be. Ennek során a két változó közt közepes 
erősségű (r=,465, p=0.01) szignifikáns összefüggést találtunk, vagyis azok a hallgatók, 
akik karrierdöntéseik kapcsán magasabbnak ítélik meg saját kompetenciaszintjüket – 
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jóval elkötelezettebbnek is vallják magukat a szociális pályán való elhelyezkedést 
illetően.  

4/12. sz. táblázat: A karrierdöntési én-hatékonyság és a hallgatói pályaterv összefüggése 

 KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

HALLGATÓI 

PÁLYATERV 

KARRIERDÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

Pearson Correlation 1 ,465** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 458 442 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

A képzés során megfogalmazódó hallgatói élmény tehát a pályaválasztás adekvát 
irányával kapcsolatban nagy valószínűséggel megerősíti a fiatalokat abban, hogy 
fenntartva eddigi érdeklődésüket, megküzdve a szakmai szocializációs folyamat 
további kihívásaival tartósan, s egyre elmélyültebben dolgozhassák ki saját 
szakmai szereprepertoárjukat. Az én-hatékonyság szerepét a szakma iránti tartós 
elköteleződés, s a későbbi pályatervek meghatározása szempontjából vizsgáltuk a 
szociális munkások szakmai kompetenciáira vonatkoztatva is. Az összefüggés 
tesztelésére ezúttal szintén Pearson-féle korrelációszámítást végeztünk, melynek 
eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a karrierdöntési én-hatékonyság élményéhez 
hasonló módon, annál kissé erőteljesebb mértékben befolyással bír a karriertervekre az, 
hogy a hallgató milyen erősségűnek ítéli meg saját szakmai készségeit. (r=,484, p=001). 
Az egyén szubjektív megítélése tehát saját kompetenciáinak, személyes én-
hatékonyságának tekintetében egyértelműen befolyásolja azt, hogy hallgatói évei során 
milyen módon képzeli el jövőjét, mennyire ragaszkodik ahhoz a pályaúthoz, melyet 
korábban már kiválasztott önmaga számára.  

4/13. sz. táblázat: A szociális munka én-hatékonyság és a hallgatói pályaterv összefüggése 

 SZOCIÁLIS MUNKA 

 ÉN-HATÉKONYSÁG 

 HALLGATÓI 

PÁLYATERV 

SZOCIÁLIS MUNKA 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

Pearson Corr. 1 ,484** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 290 279 

PÁLYATERV Pearson Corr. ,484** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

elemszám 279 470 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
A hallgatók által átélt karrierdöntési-, és szociális szakmai én-hatékonyság értéke 
ugyanakkor együttjárást is mutat, ami nyilván nem meglepő, hisz miközben az én-
hatékonyság kifejezetten területspecifikus konstruktum, s ennek megfelelően 
specifikusan is diagnosztizálnak az egyes erre a célra kifejlesztett eszközök, e két 
említett terület azért összekapcsolódik mind logikailag, mind tartalmilag egymással 
elméleti szempontból is. 
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4/14. sz. táblázat: A szociális munka én-hatékonyság és a karrierdöntési én-hatékonyság 

összefüggése 

 SZOCIÁLIS MUNKA 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

SZOCIÁLIS MUNKA 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

Pearson Corr. 1 ,464** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 290 269 

KARRIERDÖNTÉSI 

ÉN-HATÉKONYSÁG 

Pearson Corr. ,464** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
elemszám 269 458 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Az a feltételezés, mely szerint a tartalmi összefüggések mentén akár erős korrelációt is 
mérhetünk a két változó közt - ugyanakkor mégsem igazolódott be az adott vizsgálati 
mintában, hisz a korreláció ugyan szignifikáns, de hasonlóan az előző két 
összefüggésben mért adatokhoz, itt is csak közepes erősségű korrelációt találtunk. A 
hallgatók, saját karrierdöntésük kapcsán megélt magabiztosságát eszerint úgy 
tűnik más tényezők is mediálják, mint saját szakmai készségeik fejlettségi 
szintjének szubjektív megítélése. Tapasztalataik saját felkészültségükkel, a szakma 
egyes tevékenységformáira vonatkoztatva ugyan nem lényegtelen, de semmiképp nem 
az egyedüli formálója annak, hogy mennyiben érzik azt – képesek voltak helyesen 
meghatározni saját karrierútjuk irányát. A szakmai cselekvőképesség szubjektív 
élménye mellett tehát feltételezhetően több külső tényező is szerepet játszhat a hallgatók 
karrierdöntési én-hatékonyság élményének megélésében. Ilyen összetevő lehet többek 
közt a hallgatói magabiztosság kialakulásában, a választási alternatívák közti 
mérlegelésben felmerülő egyéb előnyök lehetősége, vagy épp azok a tudáselemek, 
melyek a szociális pályán elhelyezkedők mindennapjait meghatározzák (pl.: a szakma 
megbecsültsége, karrierlehetőségek…). 
Az tehát, hogy egy hallgató jól felkészültnek ítéli meg magát saját szakmai készségeit 
illetően, s úgy vélekedik, hogy szakmájában jó színvonalon képes megbirkózni a rá 
háruló feladatokkal, az még a szakirányú egyetemi képzés idején is csak az egyik 
lényeges eleme a szociális pálya iránti elköteleződésének, szakmai identitása 
megerősödésének. 
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6.4.2 A szakmában dolgozókra vonatkozó hipotézisek 

 

HD1. Azok a szakemberek, akik inkább támogatónak azonosítják társas környezetüket 
magasabb szakmai én-hatékonyságról számolnak be, mint azok a pályatársaik, akik 
ezzel ellenkezőleg vélekednek. 

A társas támogatottság szerepének monitorozása céljából egy szervezeti kultúra kérdőív 
segítségével megvizsgáltuk, hogy azok a személyek, akik véleményük szerint egy olyan 
szervezet tagjai, melyre a TEAM KULTÚRA jegyei jellemzők Quinn tipológiája 
szerint, azok hatékonyabbnak tekintik-e magukat saját szakmai feladataik végzése 
kapcsán. Eredményeink alapján a négy szakmai én-hatékonyság skála értékei közül 
mindössze a PROBLÉMAMEGOLDÁS területén érvényesül a támogató jellegű kultúra 
hatása, ahol a Pearson-féle korrelációs együttható értéke: r=,253, p≤0,01. Ezek szerint 
az, hogy ki milyen mértékben magabiztos a különféle szakmai területeken, az csak a 
tevékenységek egy bizonyos részében függhet attól, hogy egy támogató jellegű szakmai 
környezet veszi körül, és segíti őt mindennapi munkájában. Ugyanakkor, ha a 
professzionális problémamegoldást, a szociális szakma legfőbb célkitűzéseként 
definiáljuk, (mint azt számos szociális munka szakmai modell is definiálja), akkor az, 
hogy épp e tevékenységek során jelenik meg a TEAM KULTÚRA támogató hatása – 
kifejezetten pozitív jelenségnek minősíthető.  
 

4/15. sz. táblázat: A TEAM kultúra összefüggése a szociális munka én-hatékonysággal 

 TEAM 

KULTÚRA TANÍTÁS EMPÁTIA 

PROBLÉ-

MAMEG-

OLDÁS ELEMZÉS 

TEAM 

KULTÚRA 

Pearson Corr. 1 ,169 -,001 ,253** ,011 

Sig. (2-tailed)  ,070 ,990 ,006 ,910 

N 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,169 1 ,677** ,833** ,496** 

Sig. (2-tailed) ,070  ,000 ,000 ,000 

N 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. -,001 ,677** 1 ,579** ,516** 

Sig. (2-tailed) ,990 ,000  ,000 ,000 

N 116 116 116 116 116 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,253** ,833** ,579** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000  ,000 

N 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,011 ,496** ,516** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,910 ,000 ,000 ,000  
N 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
A szervezeti kultúra elemzése kapcsán azt is meg akartuk tudni, hogy az egyes kultúra 
típusokra jellemző értékek és viselkedésformák jelenlétének gyakorisága vajon milyen 
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rangsort eredményez a különféle kultúra típusok között a szociális szakemberek 
körében? Állíthatjuk-e azt, hogy domináns kultúratípus a TEAM KULTÚRA, vagy e 
feltételezés korántsem igaz? Ennek céljából, az adatok hagyományos leíró statisztikai 
elemzése mellett elkészítettünk egy olyan táblázatot is, melyben azt rögzítettük, hogy 
milyen gyakorisággal szerepelnek az egyes kultúra típusok vezető helyen a 
megkérdezetteknél. 
A szociális szakemberek 51,7%-a legdominánsabb mértékben a TEAM KULTÚRA 
jegyeit azonosította saját munkahelyén, míg az ezt követő leggyakoribb 
kultúratípusnak a HIERARCHIA mutatkozott, 16,4%-al. Harmadik helyre került az 
ADHOKRÁCIA, 11,2%-os átlagértékkel, végül legkevésbé a CÉGKULTÚRÁ-t 
észlelték a szakemberek dominánsnak, 5,2%-os arányban. Az egyes kultúra típusok 
közti arányokat jól szemlélteti a százalékok egymáshoz viszonyított aránya, hisz a 
TEAM KULTÚRA jellemző jegyeit több mint 3-szor annyian azonosították saját 
munkahelyükön dominánsnak, mint a második leggyakoribb, a HIERARCHIA 
kultúratípusét. Figyelembe véve azt az elgondolást, hogy a szervezetek 
fejlődéstörténetének egyes szakaszaiban más és más értékek preferenciája jellemző 
(Quinn és Cameron, 1983.id. Heidrich, 2001), egy megszilárdulóban lévő szervezeti 
kultúra esetében már a stabilitás megteremtésére való fokozódó törekvéseket és a 
szervezeti kultúra kontroll funkcióinak megerősödését várhatjuk – vagyis a 
HIERARCHIÁ-val jellemzett kultúratípus megjelenése korántsem meglepő. További 
lehetséges indoka lehet e kultúratípus rangsorban elfoglalt helyének, hogy az a 
szociális jogi környezet, melyben ma a segítő szakemberek mindennapos 
tevékenységüket folytatják, egyre markánsabb mértékben várja el a szakemberektől is 
a kliensek fokozott kontrollját, vagyis a szolgáltatás feltételeként szabja, hogy a kliens 
bizonyos elvárásoknak megfeleljen. (adósságkezelés, gyermekjóléti szolgálatok egyes 
tevékenységei…) A szociális szakemberek tevékenységében ezáltal egyre 
dominánsabb mértékben jelenik meg a gyermekjóléti szolgálatok majd 20 évvel 
ezelőtti indulásakor még újdonságnak számító, hatósági ügyekben való részvételt 
megkövetelő szakemberi szerep. 
 

4/16. sz. táblázat: Az egyes kultúratípusok gyakorisága vezető helyen 

 
Gyakoriság %-os arány 

Érvényes 

 % 

Összesített 

 % 

 nem egyértelmű 18 15,5 15,5 15,5 

HIERARCHIA 19 16,4 16,4 31,9 

TEAM KULTÚRA 60 51,7 51,7 83,6 

ADHOKRÁCIA 13 11,2 11,2 94,8 

CÉGKULTÚRA 6 5,2 5,2 100,0 

Összes 116 100,0 100,0  
 

A munkahelyi légkör, s a támogató szervezeti kultúra szerepének megítélését nyitott 
kérdés segítségével is elemezni kívántuk. Ennek során azt kértük a szociális szakmában 
dolgozóktól, hogy sorolják fel azokat az értékeket, amelyeket saját munkahelyük 
kapcsán a legfontosabbnak tartanak. A válaszok tartalmi kategóriák szerinti 
csoportosítása után a következő eredményeket kaptuk: 
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4/17. sz. táblázat: A munkahely értékei 

 

Válaszok %-os arány az 

válaszadók 

számához 

viszonyítva Elemszám %-os arány 

MUNKAHELY 

ÉRTÉKEI 

TEAM, CSAPAT, JÓ LÉGKÖR 64 22,4% 55,7% 

SZAKMAI MUNKA MAGAS 

SZÍNVONALA 

39 13,6% 33,9% 

FEJLŐDÉSI, ÚJÍTÁSI 

LEHETŐSÉG 

22 7,7% 19,1% 

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 24 8,4% 20,9% 

RUGALMASSÁG 22 7,7% 19,1% 

AUTONÓMIA 17 5,9% 14,8% 

VÁLTOZATOS MUNKA 6 2,1% 5,2% 

EMPÁTIA 27 9,4% 23,5% 

GAZDASÁGI OKOK 13 4,5% 11,3% 

HITELESSÉG 14 4,9% 12,2% 

HATÉKONYSÁG 15 5,2% 13,0% 

MEGBÍZHATÓSÁG 23 8,0% 20,0% 

Összesen 286 100,0% 248,7% 

 
A legtöbben a munkahelyen kialakult csapatmunkát emelték ki, mint számukra 
meghatározó, pozitív értéket, ezt a válaszadók 22,4%-a említette. A szakmai munka 
magas színvonalának 13,6%-os értékét, mely fontossági sorrendben a következő helyet 
kapta a szociális szakembereknél, követte 9,4%-os válaszaránnyal az „empatikus 
környezet” megnevezése, mely hasonlóan az előző választípushoz szintén feltételezi a 
társas támogatottság magasabb értékét az adott munkakörnyezetben. Tovább elemezve a 
táblázatot ugyanakkor jól látható, hogy számos további olyan tényezőt is megneveztek a 
szakemberek (pl.: megbízhatóság, fejlődési és újítási lehetőség, rugalmasság,…), 
melyek kapcsán szintén összefüggést feltételezhetünk a munkahelyi környezet támogató 
jellegével, annak kulturális sajátosságaival. Eredményeink szerint tehát a szociális 
szakemberek jelenlegi munkahelyük legfontosabb értékei közt gyakran megemlítik 
azokat a tényezőket, melyek a szociális környezet pozitív sajátosságaira, a társas 
támogatottság jelenlétére utalnak.  
A munkahelyi környezet támogató természetére irányuló konkrét kérdésünk kapcsán a 
válaszadók jelentős része úgy vélekedett, hogy alapvetően pozitív hozzáállást tapasztal 
saját szakmai célkitűzéseinek megvalósításában, mint azt a következő diagram is 
szemlélteti: 
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16. ábra A munkahelyi támogatottság mértékének megítélése 

 
 
A munkahelyi környezet oldaláról észlelt társas támogatottság ugyanakkor fontos 
szerepet játszik a munkahelyi stressz megítélésében is, hisz azok a szakemberek, akik 
erőteljesebbnek ítélik meg saját munkahelyük vonatkozásában a támogatottságot, azok 
ezzel összefüggésben alacsonyabb szintű munkahelyi stresszről számolnak be. (r=-
0,224, p≤0,05) 
 

4/18. sz. táblázat: A társas támogatottság észlelése és munkahelyi stressz megítélése  

 
TÁRSADALMI  

TÁMOGATÁS 

MUNKAHELYI 

TÁMOGATÁS 

MUNKAHELYI  

STRESSZ 

TÁRSADALMI 

TÁMOGATÁS 

Pearson Corr. 1 ,386** -,131 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,160 

elemszám 116 116 116 

MUNKAHELYI 

TÁMOGATÁS 

Pearson Corr. ,386
**
 1 -,224

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,016 

elemszám 116 116 116 

MUNKAHELYI  

STRESSZ 

Pearson Corr. -,131 -,224
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,160 ,016  

elemszám 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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A diagramból leolvasható eredmények szerint a munkakörülményeket érintő pozitív 
változások közt elsősorban a szakmai fejlődés lehetőségét, és az infrastruktúra 
fejlődését emelték ki nyitott kérdésünkre válaszolva a szakmában dolgozók. A 
válaszadók 11%-a semmilyen pozitív változást nem észlelt, míg 9,3%-uk lényegesnek 
ítélte meg a pályázati lehetőségek által biztosított fejlődést, melyek rendszerint az 
egyénre és az intézményi ellátás színvonalára egyaránt kedvező hatást gyakoroltak. 
8,5%-uk említette, hogy a munkatársak közti kapcsolatrendszer és együttműködés 
javulása eredményezett pozitív változást, míg 5,9-5,9% a szupervízió lehetőségét, és 
szakmai kapcsolatrendszerének javulását nevezte meg olyan tényezőként, melynek 
kapcsán fokozottabb mértékben átélhette, hogy munkahelyi környezete támogatja őt 
szakmai feladatai ellátásában. Miközben tehát az anyagi források bővülése 
egyértelműen lényeges szempontként jelent meg a válaszadóknál, az is egyértelműen 
kirajzolódik, hogy saját szakmai fejlődésük lehetősége, s a munkakapcsolataikban 
realizálódó  társas  támogatottság  élménye  szintén  fontos  eleme 
munkaelégedettségüknek. 
 

HD2. Azok a szociális pályán dolgozó szakemberek, akik tapasztalataik alapján olyan 
tevékenységet választottak szakmaként, melynek mindennapi gyakorlásához saját 
személyiségük és környezetük egyaránt megfelelő feltételrendszert biztosít, s ily módon 
tartósan elkötelezettebbek hivatásuk iránt, azok magasabb ÉLET-ELÉGEDETTSÉGET 
élnek át társaikhoz képest. 
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Pozitív változások az elmúlt 5 évben 

17. ábra A munkahelyen tapasztalt pozitív változások az elmúlt 5 évben ( nyitott 
kérdés) 
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A következőkben vizsgáltuk, hogy milyen szerepet játszanak az élet-elégedettségben 
azok a változók, melyek a pályaút szempontjából fontos jelzőértékkel bírnak – így a 
szakmához való illeszkedés mértéke (SZAKMAI FIT), a SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG, és a szakma iránti elköteleződés, vagyis a PÁLYATERV. 
Eredményeink alapján a három változó közül mindössze a SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG skálák értékei nem mutatnak összefüggést az általános élet-
elégedettséggel, míg a szakmához való illeszkedés (SZAKMAI FIT), és a szakmai 
elköteleződés (PÁLYATERV) szignifikáns összefüggést mutat vele. Az összefüggések 
tesztelése céljából Pearson-féle korreláció számításokat végeztünk, melynek során a 
SZAKMAI FIT mértéke és az általános ÉLET-ELÉGEDETTSÉG közti korreláció 
értéke: r=,317, ahol p≤0,01, míg a PÁLYATERV és az általános ÉLET-
ELÉGEDETTSÉG közti korrelációs együttható értéke: r=, 350, p≤0,01 mellett. 
Eredményeink tehát megerősítik azt a feltételezést (több nemzetközi és hazai 
kutatási eredmény után Ritoók, 1976), mely szerint az, ha egy személy számára 
saját pályája művelése elégedettséget, örömet jelent, s az adott szakma iránt 
hosszabbtávon elköteleződni képes, az nem csak pályaelégedettségének 
mértékében mutatkozik meg, de kihat általános élet-elégedettségére. A szociális 
pályán dolgozók körében tehát a szakma iránti elkötelezettség mértéke együttjárást 
mutat azzal, hogy ki mennyiben tartja megfelelőnek, kielégítőnek önmaga számára 
jelenlegi életét – annak minden fontosabb vonatkozását tekintve.  
 
4/19. sz. táblázat: Az általános élet-elégedettség összefüggése a szociális munka én-hatékonyság 

egyes alskáláival 

 ÉLETELÉGE

-DETTSÉG 

TANÍTÁS EMPÁTIA ELEMZÉ

S 

PROBLÉMA 

MEGOLDÁS 

ÉLET-

ELÉGEDETTSÉG 

Pearson Corr. 1 -,042 ,005 -,097 -,059 

Sig. (2-tailed)  ,657 ,955 ,300 ,528 

elemszám 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. -,042 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,657  ,000 ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,005 ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,955 ,000  ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,097 ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,300 ,000 ,000  ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. -,059 ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,528 ,000 ,000 ,000  
elemszám 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4/20. sz. táblázat: Az általános élet-elégedettség összefüggése a szakmához való illeszkedéssel és 
a pályatervvel 

 ÉLETELÉGE-

DETTSÉG 

SZAKMAI FIT 

SKÁLA 

PÁLYATERV 

ÉLET-ELÉGEDETTSÉG Pearson Correlation 1 ,317** ,350** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 

elemszám 116 116 116 

SZAKMAI FIT SKÁLA Pearson Correlation ,317** 1 ,596** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 

elemszám 116 116 116 

PÁLYATERV Pearson Correlation ,350** ,596** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
elemszám 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
A hallgatókra és a szakmában dolgozókra egyaránt vonatkozó hipotézisek 
vizsgálatának eredményei 

HK1. A SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG élményének egyes összetevőit 
(mint: HELYZETELEMZÉS, PROBLÉMAMEGOLDÁS, EMPÁTIA, SZOCIÁLIS 
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA) befolyásoló személyiségjellemzők közül az ÉRZELMI 
STABILITÁS, a LELKIISMERETESSÉG, a BARÁTSÁGOSSÁG és a MUNKA BELSŐ 
KONTROLL élménye, pozitív hatást gyakorol az észlelt szakmai én-hatékonyságra. 

1.a, - Hallgatói minta vizsgálata során született eredmények 
 
A személyiségjellemzők esetén, karrierdöntési én-hatékonyságra gyakorolt hatásuk 
mellett vizsgálni kívántuk a szakmai készségek tekintetében megmutatkozó hatásukat is 
(szociális munka szakmai én-hatékonyság). Ennek tesztelése céljából Pearson-féle 
korreláció számítást végeztünk, mégpedig oly módon, hogy a SZOCIÁLIS MUNKA 
ÉN-HATÉKONYSÁG-ot leíró skálák közül valamennyit külön értékeltük, az egyes 
vizsgálat alá vont személyiségváltozókkal együtt. Elsőként az ÉRZELMI 
INSTABILITÁS szerepét kívántuk feltárni a négy SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG-ot leíró faktorral – a szociális készségek tanításával (továbbiakban: 
TANÍTÁS), az EMPÁTIÁ-val, a PROBLÉMAMEGOLDÁS-sal és az ELEMZÉS-sel 
kapcsolatban. 
 
Először azt a részletét vizsgáltuk hipotézisünknek, mely szerint minél kevésbé jellemző 
valakire az ÉRZELMI INSTABILITÁS, annál valószínűbb, hogy magasabb értéket ér 
el a SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG skálákon. 
A statisztikai elemzés eredményeként kapott adataink nyomán megállapíthatjuk, hogy a 
négy tevékenységcsoport közül mindössze két olyat azonosítottak eredményeink, ahol 
szignifikáns összefüggés van az ÉRZELMI INSTABILITÁS mértéke, s a hallgató által 
átélt SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG erőssége közt. Az ÉRZELMI 
INSTABILITÁS erőssége a korrelációs értékek alapján leginkább az EMPÁTIÁS 
készség alkalmazása kapcsán nehezíti meg a szakmai hatékonyság élményének 
kibontakozását (r=,-207, p≤0,01), vagyis azok a hallgatók, akik hajlamosabbak a 
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neurotikusságra, azok kevésbé képesek saját szakmai repertoárjukban kifejleszteni a 
megfelelő empátiás készséget. Hasonlóképpen gátló tényezőként jelenik meg az érzelmi 
stabilitás hiánya a szociális szakma által igényelt elemző magatartásban (r=,162, 
p≤0,01), ami nem meglepő, hisz akit belső konfliktusainak megoldatlansága 
foglalkoztat, az természetesen kevesebb nyitottsággal tud egyrészt mások érzelmi 
igényei felé fordulni (lásd EMPÁTIA), vagy kellően elmélyülten és racionálisan 
helyzeteket, körülményeket elemezni, melyek tőle távolabb álnak. Az, hogy a 
SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA és a PROBLÉMAMEGOLDÁS tekintetében 
ez a személyiség sajátosság szintén negatív korrelációt mutat – még ha nem is 
szignifikánsat, szintén annak jelentőségét veti fel, hogy az érzelmi stabilitás fontos 
megalapozója a szociális munkás pálya területén elvárt szakmai készségekhez kötődő 
személyes én-hatékonyságnak. 
A korrelációs tábla adatait tovább elemezve ugyanakkor azt is érdemes mindenképp 
kiemelnünk, hogy a 4 faktorba rendeződött szakmai alapkészségek egymással szoros 
együttjárást mutattak a hallgatói mintában. A TANÍTÁS az EMPÁTIÁ-val (r=,667, 
p≤0,01), a PROBLÉMAMEGOLDÁS-sal (r=,775, p=≤0,01) erősen, míg az ELEMZÉS-
sel (r=,526, p≤0,01) közepesen erősen korrelál. Az EMPÁTIA a TANÍTÁS mellett a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS-sal (r=,623, p≤0,01), korrelál erősebben, de az ELEMZÉS-
sel is közepesen szoros (r=,477, p≤0,01) együttjárást mutat. A 
PROBLÉMAMEGOLDÁS faktor értékei leginkább a TANÍTÁS faktor értékeivel 
mozognak együtt, de erős az EMPÁTIA után az ELEMZÉS értékeivel való együttjárása 
is a faktor értékeinek (r=,599, p≤0,01).  
  

4/21. sz. táblázat: Az érzelmi instabilitás és a szociális munka én-hatékonyság alskálák 
összefüggései 

 
ÉRZELMI 

INSTABI- 

LITÁS 

TANÍTÁS EMPÁTIA PROBLÉ-

MAMEG-

OLDÁS 

ELEM- 

ZÉS 

ÉRZELMI  

INSTABILITÁS 

Pearson Corr. 1 -,107 -,207** -,114 -,162** 

Sig. (2-tailed)  ,073 ,000 ,051 ,006 

elemszám 488 284 284 292 284 

TANÍTÁS Pearson Corr. -,107 1 ,667** ,775** ,526** 

Sig. (2-tailed) ,073  ,000 ,000 ,000 

elemszám 284 290 290 290 290 

EMPÁTIA Pearson Corr. -,207** ,667** 1 ,623** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

elemszám 284 290 290 290 290 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. -,114 ,775** ,623** 1 ,599** 

Sig. (2-tailed) ,051 ,000 ,000  ,000 

elemszám 292 290 290 298 290 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,162** ,526** ,477** ,599** 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000 ,000  
elemszám 284 290 290 290 290 

**. Correlation is si gnificant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Az elemzés következő fázisában a LELKIISMERETESSÉG szerepét tanulmányoztuk 
az egyes SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG skálákkal összefüggésben. Az 
elvégzett Pearson-féle korreláció számítás eredményei alapján a következő 
összefüggéseket állapíthatjuk meg: A LELKIISMERETESSÉG adataink alapján 
olyan személyiségvonás, mely valamennyi szakmai én-hatékonyság faktor esetében 
szignifikáns módon befolyásolja az átélt kompetenciaélmény erősségét. A 
LELKIISMERETESSÉG, mint személyiségjellemző a legerősebb hatást az egyes 
szakmai készségterületek közül, az EMPÁTIÁ-ra gyakorolja (r=,289, p≤0,01). Ezt 
követi csaknem azonos mértékű együttjárást mutatva a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSA (r=,206, p≤0,01) és a PROBLÉMAMEGOLDÁS (r=,204, p≤0,01) 
területén gyakorolt befolyás, míg végül az ELEMZÉS(r=,197, p≤0,01), ahol viszonylag 
szerény mértékű a két változó közti összefüggés erőssége, de statisztikailag még mindig 
szignifikáns. Amint azt számos szakirodalmi forrás adataiból is láthattuk (Barrick-
Mount, 1991, 1993., Lucas et al. 2000) a szociális pályára készülő fiatalok esetében is 
megerősítést nyert, hogy a LELKIISMERETESSÉG egy olyan, a Big 5 modellben leírt 
személyiségjellemző, mely prediktív értékkel bír, a különféle szakmai területeken 
megmutatkozó szakmai én-hatékonyság élmény, illetve teljesítményszint tekintetében. 
A munka-, és szervezetpszichológiai szakirodalom épp ezért gyakran úgy is jellemzi a 
LELKIISMERETESSÉG-et, mint általános érvényű prediktor változót a különféle 
munkateljesítmények vonatkozásában. 
 

4/22. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a szociális munka én-hatékonyság alskálák 
összefüggései 

 
LELKIISME-

RETESSÉG 

TANÍTÁS EMPÁTIA PROBLÉ-

MAMEG-

OLDÁS 

ELEMZÉS 

LELKIISMERE-

TESSÉG 

Pearson Corr. 1 ,206* ,289** ,204** ,197* 

Sig. (2-tailed)  ,010 ,000 ,010 ,014 

elemszám 266 155 155 161 155 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,206* 1 ,667** ,775** ,526** 

Sig. (2-tailed) ,010  ,000 ,000 ,000 

elemszám 155 290 290 290 290 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,289** ,667** 1 ,623** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

elemszám 155 290 290 290 290 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,204** ,775** ,623** 1 ,599** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,000 ,000  ,000 

elemszám 161 290 290 298 290 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,197* ,526** ,477** ,599** 1 

Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,000 ,000  
elemszám 155 290 290 290 290 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



119 
 

Vizsgálatunk következő lépésében a BARÁTSÁGOSSÁG, mint személyiségjellemző, 
SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG-ra gyakorolt hatását elemeztük. Ennek 
kapcsán az volt a feltételezésünk, hogy minél jellemzőbb valakire a 
BARÁTSÁGOSSÁG, annál valószínűbb, hogy magasabb értéket ér el a SZOCIÁLIS 
MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG skálán is. A BARÁTSÁGOSSÁG, mint 
személyiségvonás azért került érdeklődésünk középpontjába, mert szemben a 
LELKIISMERETESSÉG-gel, mely a munka világában szinte általánosan elfogadott, s 
lényeges pályakövetelmények minősül a megbízható munkavégzés érdekében, a 
BARÁTSÁGOSSÁG, azon személyiségjellemzők közé tartozik, mely a pályák egy 
bizonyos körében – így a szociális pályakörök esetében - jelenik meg, mint 
alapkövetelmény a pályaalkalmasságot és a beválást tekintve. 
 

4/23. sz. táblázat: A barátságosság és a szociális munka én-hatékonyság alskálái közti 
összefüggések  

 
BARÁTSÁ-

GOSSÁG 

TANÍTÁS EMPÁTIA PROBLÉ-

MAMEG-

OLDÁS 

ELEMZÉ

S 

BARÁTSÁGOSSÁG Pearson Corr. 1 ,166* ,359** ,255** ,150 

Sig. (2-tailed)  ,045 ,000 ,002 ,070 

elemszám 254 146 146 150 146 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,166* 1 ,667** ,775** ,526** 

Sig. (2-tailed) ,045  ,000 ,000 ,000 

elemszám 146 290 290 290 290 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,359** ,667** 1 ,623** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

elemszám 146 290 290 290 290 

PROBLÉMA 

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,255** ,775** ,623** 1 ,599** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000  ,000 

elemszám 150 290 290 298 290 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,150 ,526** ,477** ,599** 1 

Sig. (2-tailed) ,070 ,000 ,000 ,000  
elemszám 146 290 290 290 290 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Az elvégzett Pearson-féle korreláció számítás eredményei alapján a 
BARÁTSÁGOSSÁG leginkább az EMPÁTIÁ-s készség (r=,359, p≤0,01) és a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS (r=,255, p≤0,01) kapcsán jelenik meg, mint prediktív 
változó, hisz ezekkel mutattak inkább a független változó értékei szignifikáns, s pozitív 
irányú összefüggést. Meg kell említenünk ugyanakkor, hogy még ha csekély mértékben 
is, a BARÁTSÁGOSSÁG, mint személyiségvonás a kliensek irányában megnyilatkozó 
– SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA skála esetén is hatással bír (r=,166, p≤0,05). 
Azok a hallgatók tehát, akik személyiségük folytán nyitottabbak, elfogadóbbak társaik 
igényei iránt, s azokhoz könnyebben alkalmazkodni is készek, azok nagyobb 
valószínűséggel erősebbnek ítélik meg szakmai kompetenciájukat, saját empátiás 
készségük, problémamegoldó én-hatékonyságuk és a kliensek tanítása területén, 
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melynek során azok szociális készségeit fejlesztik. A BARÁTSÁGOSSÁG ezek szerint 
tehát olyan személyiség jellemzőnek tekinthető, amely a szakmai kompetenciák 
fejlesztését, s azok hatékonyságának átélését pozitív módon megalapozza, vagyis az 
általános pályakövetelmények közt elfoglalt kitüntetett szerepe – ezen összefüggések 
kapcsán is empirikus igazolást nyert.  
Elemző munkánk következő fázisában azt vizsgáltuk, vajon a munka világára 
vonatkoztatott kontroll élménye – milyen módon befolyásolja a hallgatók által észlelt 
szakmai én-hatékonyság élményt. Ennek során azt feltételeztük, hogy minél jellemzőbb 
valakire a BELSŐ KONTROLL elvárás a munka világáról gondolkodva, annál 
valószínűbb, hogy magasabb értéket ér el az egyes SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG skálákon. A feltételezett összefüggést ismét a Pearson-féle 
korrelációszámítás segítségével teszteltük. 
 

4/24. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a szociális munka én-hatékonyság alskálák 
összefüggése 

 
MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

TANÍTÁS EMPÁTIA PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

ELEMZÉS 

MUNKA 

BELSŐ  

KONTROLL 

Pearson Corr. 1 -,175** -,124* -,152** -,129* 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,036 ,009 ,028 

elemszám 490 288 288 296 288 

TANÍTÁS Pearson Corr. -,175** 1 ,667** ,775** ,526** 

Sig. (2-tailed) ,003  ,000 ,000 ,000 

elemszám 288 290 290 290 290 

EMPÁTIA Pearson Corr. -,124* ,667** 1 ,623** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,036 ,000  ,000 ,000 

elemszám 288 290 290 290 290 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. -,152** ,775** ,623** 1 ,599** 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000  ,000 

elemszám 296 290 290 298 290 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,129* ,526** ,477** ,599** 1 

Sig. (2-tailed) ,028 ,000 ,000 ,000  
elemszám 288 290 290 290 290 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Eredményeink a MUNKA BELSŐ KONTROLL és a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-
HATÉKONYSÁG élmény vizsgálata kapcsán már megmutatkozó sajátosságokkal 
nagymértékben hasonló összefüggést írnak le, miután az ott mért eredményekkel 
összhangban, a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének emelkedése, együtt jár az én-
hatékonyság élmény értékének csökkenésével, azaz a két változó közti összefüggés 
negatív korrelációt mutat. A MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének hatása – 
figyelembe véve a korrelációs mutatók nagyságát - ugyan egyik alskála esetén sem 
igazán jelentős, mindazonáltal statisztikailag valamennyi szignifikáns mértékű, s így 
mindenképp figyelemre méltó adat. A MUNKA BELSŐ KONTROLL alacsonyabb 
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értéke elsősorban a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA (r=,-175, p≤0,01) és a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS területén segíti a SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG élmény erősödését (r=,-152, p≤0,01). Ezt követik szinte teljesen 
azonos erősségű negatív korrelációt mutatva az ELEMZÉS (r=,-129, p≤0,05) és az 
EMPÁTIÁs készség (r=,-124, p≤0,05) skálák.  
 
1.b, - A szakmában dolgozók vizsgálata nyomán született eredményeink 
 
Feltételezésünk szerint az ÉRZELMI INSTABILITÁS mértékének csökkenésével 
magasabb szintű SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG élmény jár együtt, azaz, 
akik kevésbé hajlamosak a neurotikusságra, harmonikusabban élik mindennapjaikat, 
azok magabiztosabbnak ítélik meg magukat az egyes szakmai én-hatékonyság skálák 
esetén. Hipotézisünk tesztelésére Pearson-féle korrelációszámítást végeztünk, melynek 
eredményeit a következő táblázat segítségével mutatjuk be: 
 

4/25. sz. táblázat: Az érzelmi instabilitás és az egyes szociális munka én-hatékonyság alskálák 
összefüggése 

 
ÉRZELMI 

INSTABI- 

LITÁS 

TANÍTÁS EMPÁTIA ELEMZÉS PROBLÉ-

MAMEG-

OLDÁS 

ÉRZELMI  

INSTABILITÁS 

Pearson Corr. 1 -,206* -,130 -,148 -,030 

Sig. (2-tailed)  ,027 ,163 ,114 ,752 

elemszám 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. -,206* 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,027  ,000 ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. -,130 ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,163 ,000  ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,148 ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,114 ,000 ,000  ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. -,030 ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,752 ,000 ,000 ,000  
elemszám 116 116 116 116 116 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Az ÉRZELMI INSTABILITÁS és az egyes szociális szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó skálák összefüggéseit elemezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
szakmai tevékenységek közül mindössze a SZOCIÁLIS SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSÁ-val mutatható ki szignifikáns korreláció (r=,-206, p≤0,01). Azok a 
szakemberek tehát, akik érzelmileg stabilabbak, az ebből fakadó előnyöket szakmai én-
hatékonyságuk vonatkozásában mindössze klienseik szociális készségének fejlesztése 
kapcsán élhetik meg. 
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A következő elemzésre kiválasztott prediktor változó a LELKIISMERETESSÉG volt, 
azok közül, melynek a szakmai én-hatékonyságra, mint kimeneti változóra gyakorolt 
hatását elemeztük.  
A hallgatói mintában mért eredményeinkhez hasonló módon a 
LELKIISMERETESSÉG, mint prediktor változó, itt is általános jelleggel 
befolyásolja azt, hogy a hallgató milyen mértékű én-hatékonyságot él át. A 
LELKIISMERETESSÉG változó értékével a legerősebb együttjárást a SZOCIÁLIS 
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA változó értéke mutatja (r=,331, p≤0,01), eszerint tehát a 
szociális munkás szakmában dolgozók szakmai készségei közül leginkább a 
kliensek tanítása kapcsán erősödik meg társaikhoz viszonyítva azoknak a 
személyeknek a magabiztossága, akik lelkiismeretesebbek. Sorrendben a következő 
legszorosabb együttjárást a LELKIISMERETESSÉG és a PROBLÉMAMEGOLDÁS 
változók közt mértük (r=,279, p≤0,01), amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a tevékenységeik során általában körültekintőbb, felelősségteljesebb és 
lelkiismeretesebb szociális szakemberek erősebbnek észlelik saját problémamegoldó 
kompetenciájukat társaiknál, vagyis ez a személyiségvonás fontos belső erőforrást 
jelent a szakmai munka alapvető fókuszát képező tevékenység – a professzionális 
problémamegoldás vonatkozásában. Hasonlóan az eddig leírt összefüggésekhez, az 
EMPÁTIÁS készség, mint a szakmai én-hatékonyság egyik fontos összetevője szintén 
szignifikáns mértékben korrelál (r=,226, p≤0,05) a LELKIISMERETESSÉG-gel. Ezek 
szerint tehát azok a szociális szakemberek, akik lelkiismeretesebbek, azok 
munkakapcsolataikban, s klienseikkel szemben megnyilvánuló 
magatartásmintázatukban is intenzívebbnek élik meg saját empátiás érzékenységüket 
társaiknál. A körültekintő és felelősségteljes odafordulás tehát a lelkiismeretességgel, 
mint általános személyiségvonással jellemezhető szakemberek esetén nem csupán a 
gondolkodási folyamatok irányításában és szervezésében mutatkozik meg, de érzelmi 
reakcióik szabályozásában is - úgy tűnik-  szerepet kap. A szakmai én-hatékonyság 
negyedik, elemző magatartást monitorozó skálája tekintetében ismét pozitív irányú 
összefüggést mértünk (r=,204, p≤0,05). Azok a szakemberek, akikre tartós 
személyiségvonásuk által jellemzőbb az alapos, körültekintő és felelősségvállaló 
döntéshozatal, azok magabiztosabbnak látják magukat azokban a szakmai 
szituációkban, ahol ítéletalkotásuk alapját valamilyen dokumentumelemző (pl.: jogi 
vagy szociálpolitikai irányelvekhez kötődő) munka kell, hogy megelőzze. A segítő 
szakmák esetén a megfelelő munkakapcsolat kiépítésének alapfeltételei közé tartozik a 
bizalmi légkör megteremtése. A megbízhatóság és a lelkiismeretesség viselkedéses 
jegyeinek fokozott megjelenése a segítő kapcsolatban mindenképp támogatja 
annak a problémamegoldásnak az eredményességét, melyre a kliens és a szociális 
szakember szerződött. Az, hogy a segítő kapcsolat ezen alapfeltétele ugyanakkor 
az én-hatékonyság építésében is szerepet játszik, az úgy véljük mindenképp egy 
újszerű logikai kapcsolat lehetőségét veti fel. Lehetséges lenne, hogy a szociális 
szakemberek szakmai készségekben való magabiztosságának egyik legfontosabb 
forrása a lelkiismeretesség lenne? Amennyiben elfogadjuk ezt a feltételezést, úgy ez 
azt is jelenti, hogy a szociális szakmák esetében a lelkiismereti funkciók fejlettsége 
inkább facilitáló módon hat, s nem blokkolja a teljesítményt egy megnövekvő 
szorongásszint által.  
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4/26. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a szociális munka én-hatékonyság alkálák összefüggése 

 
LELKI- 

ISMERE-

TESSÉG 

TANÍTÁS EMPÁTI

A 

ELEMZÉ

S 

PROB- 

LÉMA- 

MEGOLDÁS 

LELKIISMERETESSÉG Pearson Corr. 1 ,331** ,226* ,204* ,279** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,014 ,028 ,002 

elemszám 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,331** 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,226* ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,014 ,000  ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,204* ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,028 ,000 ,000  ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

PROBLÉMAMEGOLDÁS Pearson Corr. ,279** ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000  
elemszám 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
A következőkben a BARÁTSÁGOSSÁG, mint prediktor változó szerepét vizsgáltuk a 
SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG egyes alskáláira. A független változóként 
kijelölt BARÁTSÁGOSSÁG és az egyes SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG 
skálák Pearson-féle korrelációval elvégzett összehasonlítása nyomán azt az eredményt 
kaptuk, hogy feltételezett prediktor változónk ebben az esetben semmilyen szignifikáns 
összefüggést nem mutatott a függő változóként kijelölt SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG értékekkel. A szociális szakma alapvető pályakövetelményeként 
azonosított BARÁTSÁGOSSÁG méréseink alapján tehát nem bizonyult 
csoportképzőnek, a szakmai készségek gyakorlásához kötődő én-hatékonyság élmény 
tekintetében. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy e személyiségvonás olyan 
általánosan fejlett szintje jellemző az adott szakmai közegre, melyben nem releváns 
kérdésfelvetés, hogy mennyiben befolyásolja a szakmai én-hatékonyságot – hisz 
csaknem minden válaszadóra a változó magasabb értéke lesz jellemző.  
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4/27. sz. táblázat: A barátságosság és a szociális munka én-hatékonyság 
 alskálák összefüggése  

 BARÁTSÁ- 

GOSSÁG 

TANÍTÁS EMPÁTIA ELEMZÉS PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

BARÁTSÁ- 

GOSSÁG 

Pearson Corr. 1 ,062 ,099 -,014 ,022 

Sig. (2-tailed)  ,506 ,290 ,879 ,811 

elemszám 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,062 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,506  ,000 ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,099 ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,290 ,000  ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,014 ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,879 ,000 ,000  ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,022 ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,811 ,000 ,000 ,000  
elemszám 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Az elemzés következő fázisában a személyiségjellemzők közül a MUNKA BELSŐ 
KONTROLL szerepét vizsgáltuk meg, SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG-
ra gyakorolt hatásának elemzése céljából. A szakmai én-hatékonyság erősségét 
meghatározó négy faktor közül, eredményeink szerint kettő, a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS (r=,303, p≤0,01), valamint a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSA (r=,224, p≤0,05) mutat szignifikáns és pozitív irányú összefüggést a 
munka területére vonatkozó MUNKA BELSŐ KONTROLL attitűddel. Azok a 
szociális szakemberek tehát, akik hajlamosabbak arra, hogy a karrierjük során elért 
eredményeiket saját személyes erőfeszítéseiknek tulajdonítsák elsősorban – azok a 
kliensekkel megvalósuló interakciók során is magabiztosabbak kompetenciáikat 
illetően, s úgy vélik, hogy képesek jó színvonalon problémamegoldó folyamatot 
menedzselni, illetve szociális készségeket tanítani klienseiknek. A vizsgálat 
eredményei tehát elsősorban a segítő tevékenységrendszerének azon formáiban emelik 
ki a munka világával kapcsolatban megjelenő BELSŐ KONTROLL elvárások szerepét, 
a problémamegoldó folyamat kapcsán átélt szakmai én-hatékonyság szempontjából, 
ahol a segítő szakember saját kliensével közösen dolgozik a feladat megvalósításán. A 
szociális szakember adekvát szerepértelmezése, s a külső körülmények hiteles 
megítélése, valamint a problémamegoldó folyamat során megmutatkozó reális 
célkitűzéseken alapuló felelősségvállalás jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a kliens is kellő realitásérzékkel és én-részességgel vegyen részt az „általa hozott” 
probléma megoldásában. A szociális szakember által átélt személyes kontroll lehetőség 
az elvégzett munkák vonatkozásában egyúttal ugyanakkor azt is szolgálja, hogy a 
szakmai feladatok során megtapasztalt stresszhatások sokkal kevésbé legyenek 
megterhelőek számára, az anticipált kontroll lehetőségének azonosítása által.  
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4/28. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a szociális munka én-hatékonyság alskálák 
összefüggése 

 
MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

TANÍTÁS EMPÁTIA ELEMZÉS PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

Pearson Corr. 1 ,224* ,132 ,066 ,303** 

Sig. (2-tailed)  ,015 ,157 ,482 ,001 

elemszám 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,224* 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,015  ,000 ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,132 ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,157 ,000  ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,066 ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,482 ,000 ,000  ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,303** ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000  

elemszám 116 116 116 116 116 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
A következő táblázatban összefoglaltuk, hogy az egyes személyiségváltozók milyen 
mértékben gyakorolnak hatást a szociális szakemberek által átélt szakmai én-
hatékonyságra. A táblázatban kizárólag a szignifikáns értékek korrelációs együtthatói 
szerepelnek. 
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4/29. sz. táblázat: Az egyes személyiségvonások, a munka belső kontroll és a szociális 
munka én-hatékonyság skálák összefüggései 
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ÉRZELMI 
INSTABILITÁS 

 -206* -207**    -162**  

LELKIISME-
RETESSÉG 

206* 331** 289** 226* 204** 279** 197* 204* 

BARÁTSÁ-
GOSSÁG 

166*  359**  255**    

MUNKA BELSŐ  

KONTROLL 

-175** 224* -124*  -152** 303** -129*  

*= a Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,05-os szinten szignifikáns 

**= a Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,01-os szinten szignifikáns 

 
HK2. Feltételezésünk szerint, a tartós személyiségjellemzők közül a 
LELKIISMERETESSÉG és a MUNKA BELSŐ KONTROLL értéke valamint a személy 
által észlelt SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG értéke közötti viszonyt 
befolyásolja, hogy milyen minőségűnek ítéli meg az adott egyén, önmaga és választott 
pályája közt az illeszkedést. 
 
Elemző munkánk során azt is tanulmányozni kívántuk, hogy milyen szerepet tölt be a 
személyiség és a pálya közötti észlelt illeszkedés mértéke – azaz a hallgató tanulási 
tapasztalata – abban, hogy miként észleli saját én-hatékonyságát a szociális munka 
egyes tevékenységterületein. Az elemzés céljából két olyan alskálát választottunk ki, 
melyek eddigi mérési adataink szerint további támpontokat adhatnak a 
pályaszocializációs folyamat nyomán kialakuló szakmai elköteleződés tekintetében.) A 
tanulási tapasztalat szerepét ezúttal is parciális korrelációszámítással teszteltük, míg az 
illeszkedési mutató kontrollja nélkül megvalósuló számítások során a Pearson-féle 
korrelációszámítást alkalmaztuk. A két változó viszonyát – mint a következő táblázatok 
adatai is mutatják, az illeszkedési mutató vizsgálatba történő bevonása módosítja, ennek 
szerepe ily módon igazolást nyert. Míg a LELKIISMERETESSÉG és a SZOCIÁLIS 
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA változók közti direkt kapcsolat esetén a korrelációs 
együttható értéke r=,206 volt, ahol p≤0,05, addig a kontrollváltozó alatti indirekt 
viszonyban ez a korrelációs érték r=,098-ra módosult, vagyis kevésbé szoros lett. A 
kétféle korrelációszámítás nyomán kapott együtthatók közti különbség igazolja, hogy a 
LELKIISMERETESSÉG hatását a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSÁ-ra 
befolyásolja az, hogy milyennek ítéli meg a hallgató saját személyiségének a szociális 
pályához való illeszkedését.  
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4/30. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a szociális készségek tanítása kapcsán átélt én-

hatékonyság összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül 

Kontroll változó LELKIISMERETESSÉG TANÍTÁS 

HALL-

GATÓI 

FIT 

SKÁLA 

LELKIISMERETESSÉG Corr. 1,000 ,098 

Sign.(2-tailed) . ,230 

df 0 149 

TANÍTÁS Corr. ,098 1,000 

Sign.(2-tailed) ,230 . 

df 149 0 

 
 

4/31. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a szociális készségek tanítása kapcsán 
átélt én-hatékonyság összefüggése direkt úton 

 LELKIISMERETESSÉG TANÍTÁS 

LELKIISMERE-

TESSÉG 

Pearson Corr. 1 ,206* 

Sig. (2-tailed)  ,010 

elemszám 266 155 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,206* 1 

Sig. (2-tailed) ,010  
elemszám 155 290 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
A szociális szakmai én-hatékonyság erősségének változását a LELKIISMERETESSÉG 
értékének növekedése mentén – bevonva a kapcsolat elemzésébe az illeszkedés skálát is 
- a PROBLÉMAMEGOLDÁS területén is vizsgáltuk. Eredményeink itt a TANÍTÁS 
skála kapcsán tapasztalt összefüggéshez hasonló hatást mutattak, hisz a Pearson-féle 
korreláció számítás esetén a LELKIISMERETESSÉG és a PROBLÉMAMEGOLDÁS 
közt r=,204, (p≤,01) lett, vagyis a LELKIISMERETESSÉG direkt módon hat a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS területén átélt SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG-ra. Abban az elemzési szituációban, amikor az illeszkedési skála 
kontrollja alatt vizsgáltuk e két változó viszonyát, akkor a változók közti összefüggés 
erőssége lecsökkent (r=,083 lett), s nem bizonyult szignifikánsnak, vagyis az, hogy a 
szakmához történő illeszkedésének mértékét milyennek ítéli meg a hallgató, az 
befolyásolni fogja a lelkiismeretessége és a saját probléma-megoldási én-hatékonysága 
közti viszonyt.  
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4/32. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a problémamegoldás kapcsán átélt én-

hatékonyság összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül  

Kontroll változók LELKIISME-

RETESSÉG 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

HALLGATÓ

I FIT 

SKÁLA 

LELKIISMERE-

TESSÉG 

Corr. 1,000 ,083 

Sig.(2-tailed) . ,302 

df 0 155 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Corr. ,083 1,000 

Sig.(2-tailed) ,302 . 

df 155 0 

 
4/33. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a problémamegoldás kapcsán átélt én-

hatékonyság összefüggése direkt módon 

 LELKIISMERE-

TESSÉG 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

LELKIISMERE-

TESSÉG 

Pearson Corr. 1 ,204** 

Sig. (2-tailed)  ,010 

elemszám 266 161 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,204** 1 

Sig. (2-tailed) ,010  
elemszám 161 298 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Az egyes változók közül a továbbiakban a MUNKA BELSŐ KONTROLL és a 
SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSÁ-nak viszonyában vizsgáltuk meg az észlelt 
illeszkedés szerepét. Az elvégzett Pearson-féle korrelációszámítás szerint az 
alacsonyabb munka belső kontrollal jellemezhető hallgatók magabiztosabbnak vallották 
magukat, amikor azt kérdeztük – hogyan látják saját szakmai én-hatékonyságukat a 
szociális készségek tanítása terén, mint abban ez esetben, amikor erőteljesebb belső 
kontroll elvárásokkal  jellemezhetők voltak a munka világára vonatkozóan (r=,-175, 
p≤0,01). Az észlelt illeszkedés, mint kontroll változó bevonása mellett e két változó 
kapcsolata azonban kevésbé szorossá vált (r=,-142), bár annak iránya nem módosult. 
Eszerint tehát azok a hallgatók, akik jelenleg kevésbé képzelik úgy, hogy a pályájuk 
során elérhető siker alapját saját erőfeszítéseik adják – azok magabiztosabbnak észlelik 
magukat abban, ahogy a kliensek számára különféle szociális készségek fejlesztését 
potenciálisan tanítani tudják. 
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4/34. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a szociális készségek tanítása kapcsán átélt 
én-hatékonyság összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül 

Kontroll változó TANÍTÁS MUNKA 

BELSŐ KONTROLL 

HALLGATÓ

I 

FIT SKÁLA 

TANÍTÁS Corr. 1,000 -,142 

Sign. (2-tailed) . ,016 

df 0 283 

MUNKA 

BELSŐ  

KONTROLL 

Corr. -,142 1,000 

Sign. (2-tailed) ,016 . 

df 283 0 

 
 

4/35 sz. táblázat: A munka belső kontroll és a szociális készségek tanítása kapcsán átélt én-
hatékonyság összefüggése direkt módon 

 MUNKA BELSŐ KONTROLL TANÍTÁS 

MUNKA 

BELSŐ  

KONTROLL 

Pearson Corr. 1 -,175** 

Sig. (2-tailed)  ,003 

elemszám 490 288 

TANÍTÁS Pearson Corr. -,175** 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

elemszám 288 290 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
A hallgatók által megélt szakmai én-hatékonyság szintjét azonban a MUNKA BELSŐ 
KONTROLL értéke mellett a pályához történő észlelt illeszkedés is, mint kontroll 
változó befolyásolja, így ha a hallgatóra magasabb belső kontroll értékek is jellemzők, 
ezt az illeszkedés ereje módosíthatja. 
A következő lépésben a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének hatását elemeztük az 
illeszkedési mutatón keresztül a PROBLÉMAMEGOLDÁS-ra vonatkozóan. Miközben 
a MUNKA BELSŐ KONTROLL értéke a függő változóval való direkt kapcsolat során 
annak értékét negatív irányban, szignifikáns mértékben befolyásolja (r=,-152, p≤0,01), a 
vizsgált összefüggés kontrollváltozó alatt mért értéke r=-110-re módosult, vagyis itt is 
igazolódott az észlelt illeszkedés értékének hatása a személyiségváltozó és a szakmai 
én-hatékonyság változó közti kapcsolatra vonatkoztatva. 
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4/36. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a problémamegoldás kapcsán átélt én-

hatékonyság összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül  

Kontroll változó MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

HALLGAT

ÓI FIT 

SKÁLA 

MUNKA 

BELSŐ  

KONTROLL 

Correlation 1,000 -,110 

Sign.(2-tailed) . ,060 

df 0 291 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Correlation -,110 1,000 

Sign. (2-tailed) ,060 . 

df 291 0 

 
 

4/37. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a problémamegoldás 
kapcsán átélt én-hatékonyság  
összefüggése direkt módon 

 
MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

MUNKA 

BELSŐ  

KONTROLL 

Pearson Corr. 1 -,152** 

Sig. (2-tailed)  ,009 

elemszám 490 296 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. -,152** 1 

Sig. (2-tailed) ,009  

elemszám 296 298 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2.b, - Szakmai minta vizsgálata során kapott eredményeink 
 
A szakmában dolgozók mintájában szintén elemeztük a személyiség és a pálya észlelt 
illeszkedésének hatását, melynek keretén belül először a LELKIISMERETESSÉG, 
valamint a szakmai én-hatékonyság skálák közül a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSA (TANÍTÁS) skála közötti összefüggésre gyakorolt hatását vizsgáltuk meg. 
Az észlelt illeszkedés változók közti viszonyra gyakorolt hatását parciális korreláció 
számítás segítségével teszteltük. Ennek során a szakmához történő észlelt illeszkedés 
mértékét – kontrollváltozóként illesztettük be az egyes személyiségváltozók és a 
TANÍTÁS, illetve a személyiségváltozók és a PROBLÉMAMEGOLDÁS, mint függő 
változó közé. Elemzésünk során azokat a személyiségváltozókat és szakmai én-
hatékonyság skálákat emeltük be a parciális korrelációs eljárásba, melyeket a korábban 
elvégzett elemzéseink nyomán releváns prediktor, illetve kimeneti változóként 
azonosítottunk a szakmai mintán végzett statisztikai vizsgálataink során. A szakmához 
való észlelt illeszkedés hatását ennek nyomán két személyiségváltozó 
(LELKIISMERETESSÉG, MUNKA BELSŐ KONTROLL), illetve két szakmai én-
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hatékonyság skála (TANÍTÁS, PROBLÉMAMEGOLDÁS) kapcsolatát kontrollálva 
tanulmányoztuk. Először a LELKIISMERETESSÉG és a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSA változók közé illesztettük be kontroll változóként az illeszkedési változót. 
Az elvégzett parciális korreláció számítás eredménye szerint a két változó közti 
kapcsolat korreláció együtthatója: r=,302, míg abban az esetben mikor a két változó 
direkt kapcsolatát vizsgáltuk, a Pearson-féle korrelációs együttható értéke:r=, 331 volt, 
p≤0,05 mellett. Eszerint tehát a szakmai mintában, hasonlóan a hallgatóknál mért 
eredményekhez, a lelkiismeretesség hatását a szakmai készségek tanítása kapcsán átélt 
kompetencia erősségére befolyásolja az, hogy az az adott szakember milyennek ítéli 
meg saját személyisége és a szociális pálya közti illeszkedés mértékét.  
 

4/38. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a tanítás kapcsán átélt én-hatékonyság 
összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül  

Kontroll változó LELKIISME- 

RETESSÉG 

TANÍTÁS 

SZAKMAI FIT LELKIISMERE- 

TESSÉG 

Correlation 1,000 ,302 

Sign. (2-tailed) . ,001 

df 0 113 

TANÍTÁS Correlation ,302 1,000 

Sign. (2-tailed) ,001 . 

df 113 0 

 
 

4/39. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a tanítás kapcsán átélt  
én-hatékonyság összefüggése direkt módon 

 LELKIISME-

RETESSÉG 

TANÍTÁS 

LELKIISME- 

RETESSÉG 

Pearson Correlation 1 ,331** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 116 116 

TANÍTÁS Pearson Correlation ,331** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

elemszám 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Az elemzés következő lépéseként a LELKIISMERETESSÉG és a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS változók közötti összefüggés tekintetében vizsgáltuk a 
személyiség és a pálya észlelt illeszkedésének szerepét. 
Eredményeink alapján a két mérési változat itt is különböző erősségű összefüggést 
mutatott a prediktor és a kimeneti változó közt, vagyis a kontrollváltozóként bevont 
szakmai illeszkedést mutató érték befolyásolta azt, hogy miként hat a 
problémamegoldásra az adott szakember lelkiismeretessége. Míg az illeszkedési változó 
kontrollja alatt a korrelációs együttható értéke: r=,252 lett, addig a 
LELKIISMERETESSÉG és a PROBLÉMAMEGOLDÁS direkt kapcsolatát elemezve a 
Pearson-féle korrelációs együttható értéke: r=,279, p≤0,01 mellett. 
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4/40. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a problémamegoldás kapcsán átélt én-
hatékonyság összefüggése a szakmai FIT skálán keresztül  

Kontroll változó LELKIISME- 

RETESSÉG 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

SZAKMAI FIT LELKIISMERE- 

TESSÉG 

Corr. 1,000 ,252 

Sign.(2-tailed) . ,007 

df 0 113 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Corr. ,252 1,000 

Sign.(2-tailed) ,007 . 

df 113 0 

 
 

4/41. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a problémamegoldás kapcsán átélt én-
hatékonyság összefüggése direkt módon 

 LELKIISME- 

RETESSÉG 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

LELKIISMERE- 

TESSÉG 

Pearson Correlation 1 ,279** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

elemszám 116 116 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Pearson Correlation ,279** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  
elemszám 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Ezt követően  a MUNKA BELSŐ KONTROLL, mint személyiségváltozó, és a 
TANÍTÁS, mint szakmai én-hatékonyság változó kapcsolatában teszteltük a szakmához 
történő illeszkedés szerepét. A parciális korrelációszámítás eredményei, és a Pearson-
féle korreláció számítás eredményei itt is eltérő értéket mutattak a prediktor és a 
kimeneti változó közt. A kontroll alatt vizsgált összefüggés esetén a MUNKA BELSŐ 
KONTROLL és a TANÍTÁS változók értékei közt a korrelációs együttható értéke: 
r=,200 volt, míg a direkt kapcsolat esetén a Pearson-féle korrelációs együttható értéke: 
r=,224, p≤0,05 mellett. Ezek szerint tehát az, hogy valaki milyen mértékűnek ítéli meg 
saját személyisége és a választott szakmája közti illeszkedést, az befolyásolja azt, hogy 
milyen mértékben járul hozzá saját magabiztosság élményéhez a szociális készségek 
tanítása kapcsán, az, hogy mennyire gondolkodik autonóm módon saját szakmai 
karrierjét tekintve.  
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4/42. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a tanítás kapcsán átélt én-hatékonyság 
összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül 

Kontroll változó MUNKA BELSŐ 

KONTROLL 

TANÍTÁS 

SZAKMAI FIT MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

Correlation 1,000 ,200 

Sign. (2-tailed) . ,032 

df 0 113 

TANÍTÁS Correlation ,200 1,000 

Sign.(2-tailed) ,032 . 

df 113 0 

 
 

4/43. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a tanítás kapcsán átélt én-
hatékonyság összefüggése direkt módon 

 MUNKA BELSŐ 

KONTROLL TANÍTÁS 

MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

Pearson Corr. 1 ,224* 

Sig. (2-tailed)  ,015 

elemszám 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,224* 1 

Sig. (2-tailed) ,015  
elemszám 116 116 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
A szakmához való illeszkedés hatását a MUNKA BELSŐ KONTROLL és a 
SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG közti viszony vonatkozásában utoljára a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS tekintetében teszteltük. Az elvégzett parciális 
korrelációszámítás eredményeként, a korrelációs együttható – az illeszkedés által 
kontrollált összefüggés esetében: r=,285 volt, míg kontroll változó nélkül a Pearson-féle 
korrelációs együttható értéke: r=,303, p≤0,01 mellett. Eredményeink alapján tehát a 
belső kontroll hatását a problémamegoldás kapcsán átélt én-hatékonyság tekintetében 
szintén befolyásolja a szakember által átélt illeszkedés mértéke. Összegezve a 
feltételezésünk tesztelése céljából elvégzett parciális korrelációszámítások tanulságait 
megállapíthatjuk, az, hogy mennyire tekinti saját személyiségével összhangban lévőnek 
a szakember, amit a szociális pálya gyakorlása lehetővé tesz számára, az oly mértékben 
jelentős szakmai én-hatékonyságának megítélésében, hogy még tartós 
személyiségvonásainak szerepét is befolyásolja ezzel összefüggésben.  
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4/44. sz. táblázat A munka belső kontroll és a problémamegoldás kapcsán átélt én-

hatékonyság összefüggése a hallgatói FIT skálán keresztül 

Kontroll változó 

MUNKA BELSŐ 

KONTROLL 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

SZAKMAI FIT MUNKA BELSŐ 

KONTROLL 

Correlation 1,000 ,285 

Sign. (2-tailed) . ,002 

df 0 113 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Correlation ,285 1,000 

Sign. (2-tailed) ,002 . 

df 113 0 

 
 

4/45. sz. táblázat: A munka belső kontroll és a problémamegoldás kapcsán átélt én-
hatékonyság összefüggése direkt módon 

 MUNKA BELSŐ 

KONTROLL 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

Pearson Correlation 1 ,303** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

elemszám 116 116 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Correlation ,303** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

elemszám 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
A következő táblázatban bemutatjuk összesítve azokat az összefüggéseket, melyeket a 
lelkiismeret és a munka belső kontroll, valamint a szociális munka én-hatékonyságának 
értékei közt kaptunk – egyrészt a szakmával való észlelt illeszkedés hatását figyelembe 
véve, másrészt direkt kapcsolatban. 
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4/46. sz. táblázat: A LELKIISMERETESSÉG ÉS A MUNKA KONTROLL elvárások 
hatása a SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁGRA az észlelt illeszkedés mediátor 
szerepén keresztül és direkt úton 

 LELKIISMERETESSÉG MUNKA 

 BELSŐ 
KONTROLL 

TANÍTÁS HALLGATÓI  - fittel ,098 -,142 

TANÍTÁS HALLGATÓI direkt  ,206* -,175** 

TANÍTÁS DOLGOZÓI - fittel ,302 ,200 

TANÍTÁS DOLGOZÓI – direkt ,331** ,224* 

PROBLÉMAMEGOLDÁS HALLGATÓI  - fittel ,083 -,110 

PROBLÉMAMEGOLDÁS HALLGATÓI direkt  ,204** -,152** 

PROBLÉMAMEGOLDÁS DOLGOZÓI - fittel ,252 ,285 

PROBLÉMAMEGOLDÁS DOLGOZÓI – direkt ,279** ,303** 

*= a Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,05-os szinten szignifikáns 

**= a Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,01-os szinten szignifikáns 

HK3. A hallgatók és a szakmában dolgozók körében végzett vizsgálat közös 
hipotéziseként feltételeztük, hogy a szociális pályán töltött idő növekedése a szakmai én-
hatékonyság értékének növekedését eredményezi, vagyis aki több szakmai tapasztalattal 
bír, az feltehetőleg magasabb kompetencia szintet él át saját szakmai tevékenységei 
vonatkozásában.  
 
3.a, -  A hallgató minta vizsgálata nyomán kapott eredmények 
 
A feltételezés vizsgálatára, először azt elemeztük Pearson-féle korreláció számítás 
segítségével, hogy a pályán töltött idő mennyisége hogyan függ össze a szakmai én-
hatékonyság élménnyel. Az elemzés során itt azoknak a hallgatóknak az adatai nem 
kerültek bevonásra, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem rendelkeznek szakmai 
tapasztalattal a szociális pályán - leszámítva a kötelező szakmai gyakorlatokat. A többi, 
összesen 135 olyan hallgató adatait hasonlítottuk össze, a tapasztalati idő függvényében, 
aki már dolgozott, (s akár jelenleg is dolgozik) a szociális szakmában. Eredményeink 
alapján kijelenthetjük, hogy a pályán töltött idő egyik szakmai én-hatékonyság skála 
értékével sem mutatott szignifikáns összefüggést, vagyis az, hogy ki mennyi ideje végez 
valamilyen szociális tevékenységet foglalkozásszerűen, az nem befolyásolja szakmai 
én-hatékonyságélményét. 
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4/47. sz. táblázat: A szakmai tapasztalat ideje és a szociális munka én-hatékonyság skálák 
összefüggése hallgatóknál  

 
TAPASZ-

TALAT 

IDEJE 

TANÍ-

TÁS 

EMPÁTIA PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

ELEMZÉS 

TAPASZ- 

TALAT  

IDEJE 

Pearson Corr. 1 -,019 -,056 -,024 -,018 

Sig. (2-tailed)  ,851 ,585 ,814 ,860 

elemszám 135 99 99 101 99 

TANÍTÁS Pearson Corr. -,019 1 ,697** ,796** ,627** 

Sig. (2-tailed) ,851  ,000 ,000 ,000 

elemszám 99 99 99 99 99 

EMPÁTIA Pearson Corr. -,056 ,697** 1 ,635** ,637** 

Sig. (2-tailed) ,585 ,000  ,000 ,000 

elemszám 99 99 99 99 99 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. -,024 ,796** ,635** 1 ,700** 

Sig. (2-tailed) ,814 ,000 ,000  ,000 

elemszám 101 99 99 101 99 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,018 ,627** ,637** ,700** 1 

Sig. (2-tailed) ,860 ,000 ,000 ,000  

elemszám 99 99 99 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Az elvégzett korrelációszámítás után, egy újabb statisztikai eljárás alkalmazásával is 
megkíséreltük elemezni a szakmai gyakorlat én-hatékonyságra gyakorolt hatását. Ennek 
érdekében a következő lépésben újabb kategoriális változókat hoztunk létre, ahol 0-s 
értéket kapott az, aki még sohasem dolgozott a szociális pályán, míg 1-es értéket azok, 
akik rendelkeznek ilyen tapasztalattal, függetlenül attól, hogy ez a tapasztalatszerzés 
mennyi ideig tartott. Az így létrejött két hallgatói csoport közti különbséget a Mann-
Whitney próba alkalmazásával ellenőriztük aztán statisztikai szempontból.  
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4/48. sz. táblázat: Szakmai tapasztalat szerepe a szociális munka én-hatékonyság 
értékének alakulásában (Mann-Whitney próba) 

 
 tapasztalat 

kategóriák 

elemszám átlag rangszám összesített 

rangszám 

TANÍTÁS nincs 191 134,16 25624,50 

van 99 167,38 16570,50 

Összes 290   
EMPÁTIA nincs 191 135,05 25795,50 

van 99 165,65 16399,50 

Összes 290   
PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

nincs 197 140,02 27583,50 

van 101 168,00 16967,50 

Összes 298   
ELEMZÉS nincs 191 137,43 26249,00 

van 99 161,07 15946,00 

Összes 290   
 
 

4/49. sz. táblázat: A szociális munka én-hatékonyság skálák A Mann-Whitney próba 
statisztikai értékeia 

 TANÍTÁS EMPÁTIA PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

ELEMZÉS 

Mann-Whitney U 7288,500 7459,500 8080,500 7913,000 

Wilcoxon W 25624,500 25795,500 27583,500 26249,000 

Z -3,200 -2,949 -2,656 -2,279 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,003 ,008 ,023 

a. Grouping Variable: tap_ido_kat 

 
 
  



138 
 

4/50. sz. táblázat: A szakmai tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező hallgatók 
eredményeinek összehasonlítása a szociális munka én-hatékonyság egyes alskáláinak 
vonatkozásában 

 
 Z p tapasztalat elemszám átlag 

TANÍTÁS 
-3,200 ,001 

nincs 191 

99 

134,16 

167,38 van 

EMPÁTIA 
-2,949 ,003 

nincs 191 

99 

135,05 

165,65 van 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 
-2,656 ,008 

nincs 197 

101 

140,02 

168,00 van 

ELEMZÉS 
-2,279 ,023 

nincs 191 

99 

137,43 

161,07 
van 

 

Az elvégezett Mann-Whitney próba eredményeként látható, hogy az ELEMZÉS 
kivételével a másik három skála (TANÍTÁS, PROBLÉMAMEGOLDÁS, EMPÁTIA) 
értékei közt szignifikáns különbség van aszerint, hogy valaki rendelkezik-e már a 
szociális pályán tapasztalattal, vagy sem. Azok, akik már dolgoztak a szakmában, 
azok szignifikáns mértékben hatékonyabbnak ítélik meg magukat az empátiás 
készségük, a problémamegoldás és a szociális készségek tanítása területén azokhoz 
képest, akik még nem dolgoztak, függetlenül attól, hogy ez a foglalkozásszerűen 
végzett szociális tevékenység mennyi ideig tartott.  
 

3.b, - A szakmai minta vizsgálata során kapott eredményeink 
 
A szakmában dolgozók esetében szintén feltételeztük, hogy szociális pályán dolgozók 
szakmában töltött idejének növekedése a szakmai én-hatékonyság növekedését 
eredményezi. A hallgatói mintában alkalmazott eljárást követve itt is Pearson-féle 
korrelációszámítást végeztünk, annak érdekében, hogy feltárhassuk a két skála közti 
összefüggést. Várakozásainkkal ellentétben azonban a statisztikai elemzés nem igazolta 
feltételezésünket, hisz mint azt az alábbi tábla is mutatja, a szakmai én-hatékonyság 
egyik skálája esetén sem találtunk együttjárást a szakmában eltöltött idő, és az én-
hatékonyság élmény értékei közt. Ezek szerint tehát az, hogy valaki milyen régóta 
dolgozik a szociális pályán – statisztikailag igazolható módon nem befolyásolja azt, 
hogy milyen szintű szakmai én-hatékonyságot él át munkájában. Az adott foglalkozási 
szerepben eltöltött évek növekedése tehát nem járul hozzá feltétlenül jelentősen ahhoz, 
hogy valaki magabiztosabbnak tekintse magát szakmai tevékenységrendszerében. 
Amennyiben ezt az összefüggést elfogadjuk, akkor ez egyúttal arra is irányítja 
figyelmünket, hogy a tapasztalat idejének, mint prediktor változónak a kizárása más 
egyéb változók szerepét hangsúlyosabbá teszi, felerősíti. Jelen vizsgálat keretei közt a 
szakmai én-hatékonyság erősségének megítélésével kapcsolatban ugyan néhány 
prediktív változó leírását megtettük, ezek azonban korántsem jelölik ki mindazon 
feltételezhető hatások teljes rendszerét, melyek a szakmai kompetenciaélmény 
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kialakulását megerősítik. Eredményeink egyik lehetséges magyarázata lehet 
ugyanakkor, hogy egy szakmáját magabiztosan gyakorló, s az egyes tevékenységek 
végzése során önmagát kompetensnek azonosító szakember – már kialakult én-
hatékonyság élménye jellemzően stabillá válik, s az első néhány évben megvalósuló 
munkahelyi szocializációs szakasz után nem jellemző ebben változás. A szakmai én-
hatékonyság élmény forrásainak részletesebb feltárása a jövőbeni kutatások egy 
lehetséges irányát jelentik a szociális munkások pályaszocializációs folyamatának 
elemzése kapcsán. 

4/51. sz. táblázat: A szakmában szerzett tapasztalat idejének összefüggése a szociális 
munka én-hatékonyság értékeivel 

 MIÓTA TANÍTÁS EMPÁTIA ELEMZÉS PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

MIÓTA Pearson Corr. 1 ,011 -,051 -,085 ,041 

Sig. (2-tailed)  ,909 ,593 ,367 ,662 

elemszám 114 114 114 114 114 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,011 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,909  ,000 ,000 ,000 

elemszám 114 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. -,051 ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,593 ,000  ,000 ,000 

elemszám 114 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. -,085 ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,367 ,000 ,000  ,000 

elemszám 114 116 116 116 116 

PROBLÉ-

MAMEG-

OLDÁS 

Pearson Corr. ,041 ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,662 ,000 ,000 ,000  

elemszám 114 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

HK4. közös hipotézis: A hallgatók és a szakmában dolgozók szakmai én-hatékonyság 
élményének erőssége pozitív hatást gyakorol további pályaterveikre, saját pályájukkal 
kapcsolatos célkitűzéseikre, és jövőelvárásaikra.  

4.a, A hallgatói minta vizsgálata során kapott eredményeink 
 
A hallgatók és a szakmában dolgozók közös jellemzőjeként feltételeztük, hogy az, aki 
magasabb szintű szakmai én-hatékonyságot tulajdonít magának, az ezzel 
összefüggésben hosszabb távon is hajlamosabb elköteleződni a szociális pálya iránt, s 
jövőre vonatkozó pályaterveiben is megjelenik e szándék. Az összefüggés igazolása 
céljából először a hallgatói mintára vonatkozóan teszteltük hipotézisünket. Ennek 
céljából Spearman-féle korrelációszámítást végeztünk, melynek eredményeit a 
következő táblázat segítségével mutatjuk be.  
A szakmai én-hatékonyság élményét alkotó négy alskála közül a legerősebb hatást a 
PÁLYATERVEK-re az EMPÁTIÁS készség kapcsán megélt én-hatékonyság élmény 
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gyakorolja (r=,451, p≤0,01), vagyis azok a hallgatók, akik empátiájukat fejlettebbnek 
azonosítják társaiknál, azok jövőterveiben is gyakrabban jelenik meg a szociális pálya, 
mint hosszútávú karriercél. Tekintettel arra, hogy a segítő hivatás eredményes 
gyakorlásának egyik leginkább meghatározó személyiségfedezete épp a személyiség 
empátiás készsége, így ezen összefüggés jelenléte kifejezetten optimálisnak minősíthető 
a szociális pályára készülő hallgatók pályaszocializációjának eredményességét tekintve. 
A PÁLYATERVEK szempontjából a következő legerősebb korrelációt a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS területén átélt én-hatékonyság élménye vonatkozásában 
mértük (r=,427, p≤0,01). Az, hogy a hallgatók saját szakmai problémamegoldó 
kompetenciájuk erősségének tükrében hajlamosabbak a szociális pálya iránti 
elköteleződésre, ismét egy kedvező eredménynek minősíthető, amennyiben a 
pályakövetelmények szempontjából értékeljük a kapott összefüggéseket.  A hallgatók 
szociális pálya iránti elköteleződésére pozitív hatást gyakorol az eddig vizsgált változók 
mellett az ELEMZÉSi készség kapcsán megtapasztalt én-hatékonyság élmény (r=,391, 
p≤0,01), valamint a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA tekintetében feltételezett 
én-hatékonyságuk (r=,385, p≤0,01). Összegezve tehát az egyes szakmai én-
hatékonyság skálák eredményeit megállapíthatjuk, hogy valamennyi vizsgált 
szociális munkás én-hatékonyság tekintetében igazolódott a hallgatói mintán belül 
feltételezésünk, mely szerint a szakmai én-hatékonyság értékének növekedése, a 
szociális pálya iránti elköteleződés mértékének növekedését eredményezi. Ez az 
eredmény számos nemzetközi vizsgálat eredményeivel összhangban tehát 
megerősíti azt a feltételezést, mely szerint a pályacélok kijelölése, s a 
megfogalmazott karriertervek kapcsán jelentős befolyással bír az, hogy az egyén 
miként értékeli saját személyes én-hatékonyságát. (Gianakos, 2001.,Conklin et al. 
2013, Jadidian és Duffy, 2012.) 
 

4/52. sz. táblázat: A szociális munka én-hatékonyság alskálák értékeinek összefüggése a 
pályatervekkel – hallgatói minta 

 PÁLYATERV TANÍTÁS EMPÁTIA PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

ELEMZÉS 

PÁLYATERV Pearson Corr. 1 ,385** ,451** ,427** ,391** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

elemszám 470 279 279 287 279 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,385** 1 ,667** ,775** ,526** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

elemszám 279 290 290 290 290 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,451** ,667** 1 ,623** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

elemszám 279 290 290 290 290 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,427** ,775** ,623** 1 ,599** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

elemszám 287 290 290 298 290 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,391** ,526** ,477** ,599** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
elemszám 279 290 290 290 290 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.b, A szakmai minta vizsgálata során nyert eredmények 
 
Az elemzés következő lépéseként azt kívántuk ellenőrizni, hogy pályán lévők közt a 
szakmai én-hatékonyság egyes faktoraihoz kötődő magabiztosság mértéke, milyen 
hatással van a pályatervekre. Eltérően a hallgatók vizsgálata során kapott 
eredményektől, a szakmai én-hatékonyság esetén egyetlen skála kapcsán sem találtunk 
szignifikáns hatást, vagyis az, hogy szociális munkások alaptevékenységeihez kötődő 
területeken milyen mértékben bízik az egyén önmagában, az nem befolyásolja 
alapvetően azt, hogy ezen a pályán tervezi-e jövőjét. A szakma iránti elköteleződés 
alapja ezek szerint tehát nem a szociális pályán folytatott tevékenységek során 
szükséges konkrét szakmai készségek észlelt minősége, hanem a személy, a 
munkatevékenység és a környezet közti észlelt illeszkedés mértéke. A dolgozói minta 
eredményei tehát szemben a hallgatók közt végzett vizsgálat eredményeivel azt 
mutatják, hogy a szakma gyakorlásához szükséges speciális készségek kevésbé 
meghatározóak, ahhoz, hogy valaki hosszabb távon elkötelezetté váljon a szociális 
pálya iránt, ahhoz jóval sokrétűbb megfelelés élmény szükséges, mely a személy 
képességein túl kiterjed környezetére, valamint saját egyéb személyes jellemzőire és 
szükségleteire. 
 

4/53. A szociális munka én-hatékonyság alskálák értékeinek összefüggése a pályatervekkel – 
szakmában dolgozók mintája 

 
SZAKMAI 

PÁLYA- 

TERV 

TANÍ-

TÁS 

EMPÁTIA ELEMZÉS PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

SZAKMAI  

PÁLYATERV 

Pearson Corr. 1 ,090 ,091 ,021 ,140 

Sig. (2-tailed)  ,336 ,332 ,824 ,133 

elemszám 116 116 116 116 116 

TANÍTÁS Pearson Corr. ,090 1 ,677** ,496** ,833** 

Sig. (2-tailed) ,336  ,000 ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

EMPÁTIA Pearson Corr. ,091 ,677** 1 ,516** ,579** 

Sig. (2-tailed) ,332 ,000  ,000 ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

ELEMZÉS Pearson Corr. ,021 ,496** ,516** 1 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,824 ,000 ,000  ,000 

elemszám 116 116 116 116 116 

PROBLÉMA-

MEGOLDÁS 

Pearson Corr. ,140 ,833** ,579** ,391** 1 

Sig. (2-tailed) ,133 ,000 ,000 ,000  
elemszám 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HK5. A szociális pálya iránti elköteleződés mértékét, s a PÁLYATERVEK jellemzőit 
mind a hallgatók, mind pedig a szociális szakemberek körében meghatározzák a 
lelkiismeretesség és a munka belső kontroll értékei mellett, a szakmához történő észlelt 
illeszkedés és a szakmai én-hatékonyság vonatkozásában szerzett pályaszocializációs 
tapasztalatok.  
 
5.a, A hallgatói mintában végzett vizsgálat nyomán kapott eredményeink 
 
Hipotézisünk tesztelésére korrelációszámításokat végeztünk, ahol a PÁLYATERV, 
mint függő változó értékének alakulását elemeztük, a vizsgálatba vont – független 
változók értékeivel összefüggésben. Első lépésként a két kiválasztott személyiségvonás, 
a LELKIISMERETESSÉG és a MUNKA BELSŐ KONTROLL szerepét vizsgáltuk 
meg, Pearson-féle korreláció számítással. A személyiségjellemzők kiválasztása során 
többféle szempontot mérlegeltünk, mielőtt döntést hoztunk. Egyrészt, olyan változót 
kerestünk, amely a szervezetpszichológiai kutatások eredményei alapján nagy 
valószínűséggel jó prediktor változónak minősül az elköteleződés vonatkozásában. 
Másrészt, olyan változót kívántunk tesztelni, mely a szociális pályák tekintetében fontos 
személyiségjellemző, ha a pályakövetelményeket elemezzük. Harmadrészt olyan 
változót kívántunk választani, melyről a kutatás korábbi fázisaiban mind a hallgatói, 
mind pedig a szakmai mintában már igazoltuk, hogy prediktív erővel rendelkezik 
központi konstruktumunk, az én-hatékonyság vonatkozásában.  
Az elvégzett korrelációszámítás eredményeként megállapíthatjuk, hogy mind a 
LELKIISMERETESSÉG (r=,346, p≤,01), mind pedig a munka világának 
vonatkozásában megmutatkozó MUNKA BELSŐ KONTROLL értéke (r=,-274, ≤0,01) 
hatással van arra, hogy a szociális felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók közül – kik 
azok, akik hosszabbtávú terveikben is ezt a tevékenységet képzelik el önmaguk 
számára. A két személyiségjellemző hatásának iránya ugyanakkor ellentétes egymással, 
hisz míg a LELKIISMERETESSÉG értékének növekedésével emelkedik a szociális 
pálya iránti elköteleződésre való hajlam, a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének 
növekedése épp ellenkező módon hat a PÁLYATERVEK-re. Azok a hallgatók tehát, 
akik lelkiismeretesek, de kevésbé autonóm személyiségnek minősítik önmagukat a 
munka világára vonatkozóan, azok nagyobb valószínűséggel gondolják ma úgy, hogy 
hosszabbtávon is a szociális pályán képzelik el jövőjüket.   
Elemeztük azt is, hogy a hallgató ítélete azzal kapcsolatban, hogy az adott képzés 
mennyire felel meg az ő igényeinek, illetve a szakma mennyire illeszkedik saját 
személyiségéhez – mennyiben hat pályaterveire. E két változó ismét olyan tényezőnek 
bizonyult, mely hatást gyakorol a hallgatók további pályaelképzeléseire.  A 
KÉPZÉSSEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG vizsgálata során a PÁLYATERVEK-kel való 
korrelációs együttható értéke: r=,556 lett, p≤0,01 mellett, míg a szakmához való 
illeszkedés (HALLGATÓI FIT SKÁLA) és a PÁLYATERVEK  közti korrelációs 
együttható értéke: r=, 724, ahol p≤0,01, vagyis a két változó igen szoros együttjárást 
mutat. Azt, hogy a tanulási tapasztalataik nyomán megfelelő pályaalkalmassági 
mutatókkal rendelkező hallgatók tervezik a hosszabbtávú elköteleződést a szociális 
pálya iránt, mindenképp megnyugtató eredménynek tekinthetjük, még ha nem is 
meglepő számunkra. 
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4/54. sz. táblázat: Hallgatói pályatervek összefüggése az egyes személyiségváltozókkal, a 
képzéssel való elégedettséggel és a szakmához való hallgatói illeszkedés mértékével 

 

 
HALLGATÓI 

PÁLYATERV 

LELKIISME- 

RETESSÉG 

MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

HALLGATÓI 

FIT 

SKÁLA 

KÉPZÉSI 

FIT 

SKÁLA 

HALLGATÓI 

PÁLYATERV 

Pearson 

Corr. 
1 ,346** -,274** ,724** ,556** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

elemszám 470 255 468 467 461 

LELKIISMERE-

TESSÉG 

Pearson 

Corr. 
,346** 1 -,174** ,384** ,286** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,000 ,000 

elemszám 255 266 264 262 262 

MUNKA 

BELSŐ  

KONTROLL 

Pearson 

Corr. 
-,274** -,174** 1 -,174** -,141** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005  ,000 ,002 

elemszám 468 264 490 485 481 

HALLGATÓI  

FIT SKÁLA 

Pearson 

Corr. 
,724** ,384** -,174** 1 ,488** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

elemszám 467 262 485 487 477 

KÉPZÉSI FIT  

SKÁLA 

Pearson 

Corr. 
,556** ,286** -,141** ,488** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000  

elemszám 461 262 481 477 486 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4/55. sz. táblázat: A hallgatói pályatervek összefüggése a karrierdöntési én-hatékonyságra és a 
szociális munka én-hatékonyságra vonatkozó értékekkel 

 
HALLGATÓI 

PÁLYATERV 

SZOCIÁLIS MUNKA 

SZAKMAI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

(SWSE ÖSSZES ) 

KARRIER 

DÖNTÉSI ÉN-

HATÉKONYSÁG 

(CDSE ÖSSZES) 

HALLGATÓI 

PÁLYATERV 

Pearson Corr. 1 ,484** ,465** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

elemszám 470 279 442 

SWSE ÖSSZES Pearson Corr. ,484** 1 ,464** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

elemszám 279 290 269 

CDSE ÖSSZES Pearson Corr. ,465** ,464** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
elemszám 442 269 458 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

5.b, A szakmában dolgozók körében végzett vizsgálat eredményei 
 
Eredményeink alapján a szakmában dolgozók között a LELKIISMERETESSÉG és a 
pálya iránti elköteleződés szignifikáns összefüggést mutat, a Pearson-féle korrelációs 
együttható értéke: r=,229, p≤0,05 mellett. Azok a szociális szakemberek tehát, akik 
személyiségjellemzőiknél fogva megbízhatóbbak, feladatvégzéseik során 
körültekintőbbek és lelkiismeretesebbek, azok nagyobb valószínűséggel tervezik 
hosszabb távon is a szociális pályán jövőjüket, pályaterveikben és szakmai 
célkitűzéseikben a szociális pálya, mint inspiráló lehetőség jelenik meg. Az, hogy a 
jelenleg szakmában dolgozók közül, elsősorban azoknak a pályakötődése erősebb, akik 
lelkiismeretesebb munkatársak, az egyértelműen kedvező a szakma jövőjét illetően, hisz 
ezáltal nagyobb valószínűséggel dolgoznak hosszútávon olyan emberek a szociális 
munkások közt, akik valóban hivatásként értékelik saját szakmai tevékenységüket. A 
LELKIISMERETESSÉG mint fontos hivatásbeli alapkövetelmény mellett, hasonlóan 
kedvező a szociális szakma jövőjét tekintve az az eredmény, mely szerint azok a 
dolgozók, akik a munka világára vonatkozóan jellemzőbben BELSŐ KONTROLL-
osok, tehát pályasikereik fedezetét saját erőfeszítéseikben látják, azok szintén azok közé 
tartoznak, akik elkötelezettebbek saját szakmájuk iránt (r=,259, ahol p≤0,01). 
Tekintettel arra, hogy a szociális szakma, mint hivatás gyakorlása során a szakember 
által képviselt szerepmagatartás jelentős mértékben befolyásolja a klienseivel 
kapcsolatos munka interperszonális jellemzőit és hatékonyságát, a segítő szakember 
autonómiája, nem kevésbé lényeges érték, mint az általa kinyilvánított empátia. Mind a 
kliensekkel, mind az egyéb szakmai partnerekkel folytatott együttműködés kapcsán a 
szociális munkás részéről megmutatkozó én-prezentáció szükségszerűen hat a másik fél 
szerepértelmezésére, így amennyiben a segítő szakember által képviselt szerepmodell 
egy érett, autonóm személyiséget mutat, úgy megfelelő lehetőséget kínál ezáltal 
szereppartnerének is az egyenrangú, valódi partnerségen alapuló együttműködésre. 
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4/56. sz. táblázat: A lelkiismeretesség és a munka belső kontroll hatása a pályatervre 

 
SZAKMAI 

PÁLYATERV 

LELKIISME- 

RETESSÉG 

MUNKA 

BELSŐ 

KONTROLL 

SZAKMAI  

PÁLYATERV 

Pearson Corr. 1 ,229* ,259** 

Sig. (2-tailed)  ,013 ,005 

N 116 116 116 

LELKIISME- 

RETESSÉG 

Pearson Corr. ,229* 1 ,080 

Sig. (2-tailed) ,013  ,393 

N 116 116 116 

MUNKA  

BELSŐ  

KONTROLL 

Pearson Corr. ,259** ,080 1 

Sig. (2-tailed) ,005 ,393  
N 116 116 116 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

A személy és a szakma közti illeszkedés mértékének szerepét a pályatervekben szintén 
Pearson-féle korreláció számítással ellenőriztük. Ennek eredményei alapján a 
pályatervek és a szakember által észlelt illeszkedés mértéke igen szoros együttjárást 
mutat a mintában, miután a Pearson-féle korrelációs együttható értéke: r=,596, ahol 
p≤0,01. Azok a szociális szakemberek tehát, akik intenzívebb mértékben élik meg saját 
személyiségük, és szükségleteik illeszkedését a pályakövetelményekhez, s a szociális 
pálya által kínált lehetőségekhez – eddigi tanulási tapasztalataik szerint, azok hosszabb 
távon is elkötelezettebbnek érzik magukat a szociális pálya iránt, s pályaterveikben is ez 
a hivatás szerepel a jövőben. Ez az összefüggés, kiegészítve a korábban már bemutatott 
eredménnyel a szakemberek belső kontroll iránti igényéről azt mutatja, hogy azok a 
szociális szakemberek, akik jelenleg elkötelezettnek érzik magukat pályájuk iránt, 
azok nagymértékben megfelelőnek ítélik meg azokat az elvárásokat, melyeket a 
szakma támaszt velük szemben, és személyiségjellemzőiknél fogva képesnek is 
ítélik magukat a megfelelő teljesítményre.  
 

4/57. sz. táblázat: A szakmához való észlelt illeszkedés mértéke és a szakmai pályatervek 
közti összefüggés 

 SZAKMAI FIT SZAKMAI PÁLYATERV 

SZAKMAI FIT Pearson Corr. 1 ,596** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

elemszám 116 116 

SZAKMAI  

PÁLYATERV 

Pearson Corr. ,596** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
elemszám 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HK6. Azok a személyek, akik pályaterveikben hosszabb távon is elkötelezettnek 
mutatkoznak a szociális szakma iránt – jól körülírható csoportot alkotnak bizonyos 
személyiségjellemzőik és szakmai én-hatékonyságuk tekintetében azokhoz képest, akik 
pályamódosításra készülnek jelenleg.  

 
Utolsó közös hipotézisünk tesztelése céljából logisztikus regresszió számítást 
végeztünk, mindkét almintánk esetén. A logisztikus regresszió számítás alkalmazása 
lehetőséget teremt arra, hogy a modellbe bevont egy-egy magyarázó változó (például a 
válaszadó ÉRZELMI INSTABILITÁSÁ-nak, vagy BARÁTSÁGOSSÁGÁ-nak szintje) 
vonatkozásában megvizsgáljuk, hogy milyen módon hat a pálya iránti elköteleződés 
mértékére, miközben kontrollálja más változók hatását. A logisztikus regressziós modell 
bináris függő változójának a pálya iránt elköteleződést tekintettük, ahol a dichotóm 
változó 1-es értéket vesz fel, amennyiben a személy elkötelezett, míg 0-t, amennyiben 
nem elkötelezett a választott pályairány vonatkozásában. Az elemzés egyéni szinten 
történt, ahol minden a mintában szereplő, s érvényes adattal rendelkező személy adatait 
bevontam. A dichotóm változó megalkotása a vonatkozó kérdésre adott válaszok 
középértékéhez, mint metszésponthoz igazodva történt. (Azok, akik a középérték feletti 
értékkel rendelkeztek, azok kerültek az „1”-es értékkel jellemzettek, vagyis 
„elkötelezettek” csoportjába, míg a középérték alatti pontszámmal jellemezhetők a 
„nem elkötelezettek” csoportba.) 
A logisztikus regresszióval annak megbecslése volt a célunk, hogy egy meghatározott 
jellemzővel bíró személy mekkora valószínűséggel kerül a pálya iránt elkötelezettek 
csoportjába. Az eljárás során nem törekedtünk arra, hogy a pálya iránti elköteleződés 
valamennyi tényezőjét feltérképezzük, mindössze a korábban már általunk vizsgált 
változók szerepének elemzését végeztük el.  
Az elemzés során nyert adatokat egy-egy összesítő táblázat segítségével mutatjuk be, 
ahol a feltételezésünk szerint a pályatervre hatást gyakorló jellemzők tételes felsorolása 
mellett azokat a statisztikai mérőszámokat közöljük, melyek a hipotézisben felvázolt 2 
csoport közti differenciaképzésben játszott szerepet leírják. Elsőként a hallgatói mintán 
végzett elemzés eredményeit ismertetjük.  
 
A logisztikus regresszió elemzés kapcsán összesen 497 hallgató adatait vettük 
figyelembe.  
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4/58. sz. táblázat: A pályatervre ható tényezők hallgatók körében – a logisztikus 
regresszió számítás eredményei 

  B S.E. Wald df Sig. esély 
hányados 

 NEM 2,179 1,500 2,108 1 ,147 8,833 
ÉLETKOR -,034 ,053 ,415 1 ,519 ,966 
TAGOZAT -1,817 ,988 3,378 1 ,066 ,163 
KÉPZÉS FIT ,354 ,210 2,833 1 ,092 1,425 
CDSE ÖSSZES ,165 ,054 9,325 1 ,002 1,180 
HALLGATÓI FIT  ,898 ,286 9,839 1 ,002 2,454 
NEUROTICITÁS -,027 ,108 ,063 1 ,802 ,973 
EXTRAVERZIÓ -,017 ,139 ,015 1 ,903 ,983 
BARÁTSÁGOSSÁG 

,165 ,137 1,460 1 ,227 1,179 

    LELKIISMERETESSÉG 
,072 ,113 ,406 1 ,524 1,074 

MUNKA BELSŐ KONTROLL -,084 ,097 ,746 1 ,388 ,920 
Constant -33,677 10,160 10,987 1 ,001 ,000 

Megjegyzés: A modell függő változója: 1- pályaterveiben elkötelezett,  
0- pályaterveiben nem elkötelezett 

Nagelkerke R²=,738, -2LOG Likelihood= 54.316a  

(a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.) 

 

A logisztikus regresszió számítás eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 
hallgatók vizsgálata során két olyan változót azonosíthattunk, melyek szignifikáns 
mértékben, s egy olyat, amely tendenciaszerűen hatást gyakorol arra, hogy az adott 
hallgató saját, szociális pályára vonatkozó jövőelképzeléseiben elkötelezettnek 
tekinthető-e vagy nem. A hallgatók pályatervét eredményeink szerint leginkább a 
hallgató és a szociális szakma közti észlelt illeszkedés mértéke határozza meg 
leginkább, hisz itt az esélyhányados: 2,454 lett, vagyis azok, akik önmaguk és választott 
pályájuk illeszkedését erőteljesebbnek észlelik, azok közel két és félszer akkora 
gyakorisággal tervezik hosszabbtávon is a szociális pályához kötődően jövőjüket. A 
szociális pálya iránti jövőbeni elköteleződés szempontjából szintén meghatározónak 
tekinthetjük azt, hogy ki milyen mértékben véli úgy most, hogy karrierdöntése, melynek 
következtében ma az egyetem adott szakján tanul, megfelelő volt. Azok a hallgatók, 
akik a karrierdöntési én-hatékonyság skálán magasabb pontértéket értek el, azok 
jövőterveikben inkább fogalmazzák meg kívánatos irányként a szociális pályát, mint 
azok, akik ma sem túl biztosak abban, hogy megfelelő úton járnak karrierjük 
vonatkozásában. Statisztikai szempontból tendencia erősségűnek tekinthetjük továbbá 
azt a változók közti összefüggést, mely szerint azok, akik a levelező tagozat hallgatói, 
azok nagyobb valószínűséggel tervezik hosszabbtávon is a szociális pályán jövőjüket. 
Tekintettel arra, hogy a levelezős diákok közt jóval nagyobb arányban találunk olyan 
személyeket, akik jelenleg is a szakmában dolgoznak, (akár több év, vagy évtized óta) – 
ez a jövőkép egyáltalán nem számít meglepőnek, sőt, előzetes elvárásainkhoz képest a 
két változó közti kapcsolat meglehetősen gyengének is minősíthető.  Azok esetében 
ugyanis, akik jelenleg is szociális szakemberként dolgoznak, azt feltételeztük, hogy 
azért képzik tovább magukat e területen, mert nem kívánnak a közeljövőben pályát 
módosítani. A hallgatói minta logisztikus regresszióval történő elemzése során a 
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Nagelkerke R² értéke = ,738 lett, vagyis a vizsgálatba bevont változók megközelítőleg 
74%-os arányban magyarázzák a pálya iránti elköteleződés tekintetében mért varianciát. 
A statisztikai szempontból igen jónak minősíthető érték alapján arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a vizsgálat tervezése során számos olyan személyiség és környezeti 
változót sikerült integrálnunk koncepciónkba, mely valóban magyarázó erővel 
rendelkezhet az egyetemi hallgatók szociális pályán történő elköteleződésének 
vonatkozásában.  
 
Szakmai minta 
 
A logisztikus regresszió elemzés kapcsán összesen 114 esetet vontunk be az elemzésbe. 
Hasonlóképpen a hallgatói mintához, itt is három olyan változót azonosítottunk, melyek 
statisztikailag is szignifikáns mértékben befolyásolják a pályatervet. A legerősebb hatást 
a személy és a szakma közti illeszkedés mértéke (SZAKMA FIT) gyakorolja, itt 1,64 
lett az esélyhányados, vagyis azok, akik saját személyiségüket jobban illeszkedőnek 
tekintik a pálya követelményekhez és lehetőségekhez, azok több mint másfélszer akkora 
valószínűséggel választják hosszabbtávon is a szociális pályát. A vizsgált változók 
közül a második legerősebb, s szignifikáns hatást a MUNKA BELSŐ KONTROLL 
értéke gyakorolja, vagyis azok a dolgozók, akik úgy vélik, hogy a munkavállalók 
képesek kontrollt gyakorolni a munkahelyi szituációk során, azok nagyobb 
valószínűséggel tervezik hosszabbtávon is, hogy a szociális pályán dolgoznak majd. 
Szintén összefüggést találunk a válaszadók ÉLETELÉGEDETTSÉG-ének szintje és a 
szociális pálya iránti elköteleződés mértéke közt, ahol azok a munkavállalók, akik 
általános életelégedettségük tekintetében magasabb pontszámmal értékelték saját 
helyzetüket, azok pályaterveikben is elkötelezettebbnek mutatkoztak a szociális pálya 
iránt.  
 

4/59. sz. táblázat: A pályatervre ható tényezők szakmában dolgozók körében – a 
logisztikus regresszió számítás eredményei  

  B S.E. Wald df Sig. esély 
hányados 

 MIÓTA ,022 ,035 ,394 1 ,530 1,022 
SZAKMAI FIT ,492 ,137 12,831 1 ,000 1,636 
MUNKA BELSŐ KONTROLL ,191 ,080 5,738 1 ,017 1,210 
ÉLETELÉGEDETTSÉG ,114 ,054 4,469 1 ,035 1,120 
EXTRAVERZIÓ -,017 ,065 ,065 1 ,799 ,984 
BARÁTSÁGOSSÁG 

-,004 ,064 ,004 1 ,952 ,996 

LELKIISMERETESSÉG 
,058 ,065 ,801 1 ,371 1,060 

NEUROTICITÁS 
 
NYITOTTSÁG 
 

,014 
 

,106 

,063 
 

,060 

,050 
 

3,142 

1 
 

1 

,823 
 

,760 

1,014 
 

1,111 

SWSE ÖSSZES -,004 ,008 ,180 1 ,672 ,996 
Constant -65,126 71,096 ,839 1 ,360 ,000 

Megjegyzés: A modell függő változója: 1- pályaterveiben elkötelezett,  
0- pályaterveiben nem elkötelezett 

 

A Nagelkerke R²= ,490 lett, vagyis a vizsgált változók közel 50%-os arányban 
magyarázzák azt a varianciát, melyet a pálya iránti elköteleződés vonatkozásában 
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mértünk. A magyarázott variancia mértékének nagyságrendjéből arra 
következtethetünk, hogy a vizsgálatsorozat konceptuális keretének megalkotása során 
sikerült a változók közé számos olyan tényezőt beillesztenünk, mely valóban releváns 
hatást gyakorol a pálya iránti elköteleződés vonatkozásában, a már szociális szakmában 
munkatapasztalattal rendelkezők körében, ugyanakkor az elköteleződést befolyásoló 
tényezők mintegy fele még feltárást igényel. Az eredmények értelmezése kapcsán 
ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a regressziószámítás alapját képező 116 fős minta 
ugyan szakmai szempontból elfogadható elemszámot képvisel, mindazonáltal egy 
jelentősebb nagyságrendű mintavételezés kapcsán talán több olyan változót is 
azonosíthattunk volna, mely szignifikáns összefüggést mutat a szociális pálya iránti 
elköteleződéssel.  

A két minta elemzése során nyert adatok összehasonlítása nyomán elmondhatjuk, hogy 
mindkét csoport esetében döntő jelentőséggel bír a pálya iránti hosszabbtávú 
elköteleződés vonatkozásában, hogy mennyiben észleli összeillőnek saját 
személyiségét és az adott szakmát az egyén. Azok, akik aktuálisan magasabb szintű 
összeillésről nyilatkoztak, azok szignifikáns mértékben elkötelezettebbek is a 
szociális pálya iránt. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy a sok változó tekintetében 
korábban magas prediktív értékkel rendelkező LELKIISMERETESSÉG, mint 
személyiségvonás nem bizonyult csoportképzőnek, vagyis abban az esetben, ha a 
pályaelköteleződést befolyásoló tényezőknek egy szélesebb körét figyelembe véve 
monitorozzuk e személyiségvonás hatását, úgy azt tapasztaljuk, hogy annak 
pályadöntésre gyakorolt hatása mérsékeltebb lesz.  
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7.1 A vizsgálat tapasztalatainak összefoglalása, következtetések 

7.1.1 Az újonnan alkalmazott mérőeszközökkel szerzett tapasztalatok 

Vizsgálataink során több olyan pszichológiai mérőeszközt használtunk, melyek 
alkalmazásával kapcsolatban a nemzetközi szakirodalomban igen meggyőző 
eredményeket publikáltak, hazai környezetben azonban nem találtunk erre utaló 
adatokat. Annak érdekében, hogy a vizsgálatba vont változók közti összefüggések 
vonatkozásában hiteles képet kaphassunk, első lépésként ezeknek a kérdőíveknek az 
érvényességi és megbízhatósági elemzését végeztük el. Elsőként Betz és Taylor (1996) 
Karrierdöntési én-hatékonyság skálája rövid változatának bemérését végeztük el. Az 
eredeti mérőeszközben található 5 faktoros modellt a hazai szociális munkás és 
szociálpedagógus hallgatók körében nem sikerült teljes mértékben reprodukálnunk, 
miután a „Foglalkozási információk”-ról szóló skála statisztikai adatai elmaradtak a 
követelményektől. Ennek okát részben abban látjuk, hogy a hazai munkaerőpiacon az 
utóbbi években számos bizonytalansági tényező jelent meg, s így jóval kevesebb 
támpontja van a hallgatóknak arra, hogy reális jövőképet alkothassanak az egyes 
pályákról. A hallgatók munkaerőpiaci ismereteinek igen változó szintjét az utóbbi 
években számos kutatás is megerősíti (Csehné, 2010), így eredményeink a vonatkozó 
felsőoktatási mérésekre való tekintettel nem meglepőek. Mivel azonban a karrierdöntési 
én-hatékonyság szempontjából az információk aktív megszerzésének és kezelésének a 
képessége fontos szerepet játszik, az alskála hazai viszonyokra értelmezhető 
változatának kidolgozása, úgy véljük, fontos lenne az elkövetkezőkben. A másik négy 
karrierdöntési alskála ugyanakkor kellő mértékben érvényesnek és megbízhatónak 
mutatkozott, így az ÖNBECSLÉS (Cronbach-α:0,705), a CÉLOK KIJELÖLÉSE 
(Cronbac-α:0,617) a TERVEZÉS (Cronbach-α:0,681) és a PROBLÉMAMEGOLDÁS 
(Cronbach-α:0,709) itemei hazai viszonyok közt is megfelelő lehetőséget kínálnak arra, 
hogy a fiatalok karrierdöntési én-hatékonyságának mértékéről megbízható 
információkat gyűjtsünk. 

A következő eszköz, melynek érvényességi és megbízhatósági elemzését elvégeztük a 
„Munka kontroll skála” volt (Spector, 1988). Az érvényességvizsgálat során először 
összesen három értelmezhető és egy törmelékfaktor rajzolódott ki, melyek közül a 3 
faktor: a „KÜLSŐ MUNKA KONTROLL”, a „BELSŐ MUNKA KONTROLL” és a 
„PROTEKCIÓ” elnevezést kapta. Vizsgálatunk további fázisában – a „BELSŐ 
MUNKA KONTROLL” és a „KÜLSŐ MUNKA KONTROLL” skálákat elemeztük, 
ahol mindkettő esetében megfelelő megbízhatósági értéket találtunk (Cronbach-α:0,606, 
és Cronbach-α:0,832). Annak ellenére azonban, hogy a statisztikai adatok alapján 
alkalmas lehet a „BELSŐ MUNKA KONTROLL” skála hazai viszonylatok közt is a 
mérésre, a hallgatói mintán kapott eredményeink ezzel kapcsolatban kételyeket 
támasztanak. Míg a szakmában dolgozók esetén a feltételezett összefüggések a munka 
kontroll vonatkozásában beigazolódtak, a hallgatók közti eredmények épp ellentétesek 
lettek, ami több más értelmezés mellett felveti annak a lehetőségét is, hogy a hazai 
kulturális környezetben némileg más jelentéssel bírnak a kérdőívben szereplő állítások, 

7 MEGBESZÉLÉS 
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s hallgatói csoportban így nem adnak kellően megbízható választ kérdéseinkre. A 
hallgatói mintával kapcsolatban felmerült kételyek tisztázására egy újabb hallgatói 
populáción végzett validitás vizsgálat adhat majd egyértelmű válaszokat, mindazonáltal 
az eredeti mérőeszköz, akár a három alskálát tartalmazó változatában megfelelő 
statisztikai mutatószámokkal rendelkezik, hogy dolgozó személyek vizsgálatára 
alkalmazzuk hazánkban. 

Harmadik érvényesség-, és megbízhatóság vizsgálatunk fókuszában a SZOCIÁLIS 
MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG kérdőív (Holden et al.) állt. Az eredetileg 52 itemet 
tartalmazó mérőeszközből a faktoranalízis eredménye nyomán végül 30 item került 
kiválasztásra, melyek négy, szakmailag is jól értelmezhető skálát alkotnak, melyek a 
következők: SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA, EMPÁTIA, 
PROBLÉMAMEGOLDÁS, és ELEMZÉS. A négy alskála igen erős belső 
konzisztenciával rendelkezik, miután Cronbach-α mutatóik: 0,865 és 0,941 között 
vannak. Az egyes skálák jól tükrözik a szociális szakmában dolgozók által végzett főbb 
tevékenységcsoportokat, és a hozzájuk tartozó szakmai én-hatékonyság tartalmát. 
Mérési eredményeink alapján tehát elmondható, hogy a négy skálát tartalmazó változat 
megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy statisztikai szempontból alkalmas eszközzel 
tesztelhessük a szociális szakemberek szakmai én-hatékonyság élményét hazai mintán. 

A külföldről adaptált mérőeszközök vizsgálata mellett elvégeztük saját fejlesztésű 
„FIT” kérdőíveink és a Pályaterv kérdőív érvényességi és megbízhatósági vizsgálatát. 
Ennek során a HALLGATÓI FIT kérdőív 3 tételes változata: 0,816-os Cronbach-α 
értéket kapott, míg a KÉPZÉS FIT: 0,748-as Cronbach-α-val rendelkezett, vagyis 
mindkét hallgatókra kidolgozott skála kellő megbízhatósággal rendelkezik, miközben az 
elvégzett faktoranalízis szerint egyfaktorosságuk is statisztikai megerősítést nyert. A 
szakmában dolgozók számára létrehozott SZAKMAI FIT skála: 0,724-es Cronbach-α 
értéke szintén a skála kellő mértékű belső konzisztenciáját mutatja. A tanulási 
tapasztalatok szerepét vizsgáló hallgatói és dolgozói kérdőív tehát méréseink alapján 
egyaránt alkalmasnak bizonyult arra, hogy vizsgálatainkba vonjuk. Következő lépésként 
mindkét minta esetében a PÁLYATERV kérdőív bemérését végeztük el. Mindkét 
mérőeszköz itemeinek faktoranalízise megerősítette az itemek egy faktorba történő 
rendeződését, míg a hallgatói pályaterv itemek Cronbach-α értéke: 0,913 lett, addig a 
szakmában dolgozók esetében 0,901-es Cronbach-α-t kaptunk. A mindkét verziójában 
10 itemből álló PÁLYATERV kérdőív tehát egyaránt igen jó megbízhatósági 
mutatókkal jellemezhető, így a továbbiakban alkalmas lehet arra, hogy a szociális 
pályára készülő illetve az ott elhelyezkedett szakemberek szakmai elköteleződésének 
mértékéről képet alkothassunk általa. Tekintettel arra, hogy a mind a „FIT” 
mérőeszközökben, mind pedig a PÁLYATERV kérdőívben található itemek 
ugyanakkor nem mutatnak szakmaspecifikusságot – érdemes lehet más hallgatói és 
szakmai populációkon is alkalmazni azokat, hogy vizsgálhassuk szélesebb körben is 
validitásukat. 

7.1.2 A változók közti összefüggések elemzése során kapott eredmények 

A hallgatói csoportra vonatkozó hipotézisvizsgálatok eredményeinek összefoglalása, 
következtetések 

HH1. A karrierdöntés én-hatékonyságának egyes összetevőit (mint az egyén 
önmagáról alkotott ítélete, a célok kiválasztása, a tervezés, és a problémamegoldás) 
befolyásoló személyiségjellemzők közül az érzelmi stabilitás, a lelkiismeretesség, a 
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barátságosság és a munka belső kontroll élménye pozitív hatást gyakorol az észlelt 
karrierdöntési én-hatékonyságra.  

Első hipotézisünk, részben igazolódott, miután az egyes személyiségvonások 
tekintetében voltak olyan én-hatékonyság dimenziók, melyekben szignifikáns pozitív 
hatást mértünk. A MUNKA világára vonatkozó BELSŐ KONTROLL attitűd esetében 
azonban negatív irányú szignifikáns korrelációt kaptunk, feltételezésünkkel így tehát 
épp ellentétes eredmény született. A BARÁTSÁGOSSÁG, mint személyiségvonás 
tekintetében egyik én-hatékonyság skála esetében sem találtunk szignifikáns 
összefüggést, vagyis ez nem bizonyult csoportképző erőnek vizsgálatunk során. Ennek 
egyik lehetséges magyarázatát abban látjuk, hogy a szociális pálya kapcsán 
megfogalmazódó elsődleges pályakövetelmények közül ez az, mely széleskörben 
ismert, s így szinte kizárólag olyan fiatalok jelentkeznek a szakokra, kikre a társas 
viselkedés során fokozott mértékben jellemző ennek megjelenése. A 
BARÁTSÁGOSSÁG magasabb szintje tehát általában jellemző e mintára, s ezért nem 
várható, hogy a karrierdöntés során átélt magabiztosság tekintetében alkalmas változó 
legyen az egyes csoportok elkülönítésére. 

7/1. sz. táblázat: A karrierdöntési én-hatékonyság skálák és az egyes 
személyiségváltozók összefüggései 

Karrierdöntési 
én-
hatékonyság 
skálák 

A többszörös 
lineáris 
regresszió 
szignifikancia 
szintje 

F-próba 
értéke 

R² Független 
változók 

ß érték p 

ÖNBECSLÉS p=0,000 14,669 0,281 LELKIISMERETESSÉG 0,385 0,000 

    ÉRZELMI INSTABILITÁS -0,228 0,039 

CÉLOK 
KIJELÖLÉSE 

p=0,000 15,030 0,283 LELKIISMERETESSÉG 0,208 0,000 

    MUNKA BELSŐ 
KONTROLL 

-0,125 0,000 

TERVEZÉS p=0,000 11,064 0,229 LELKIISMERETESSÉG 0,274 0,000 

PROBLÉMA-
MEGOLDÁS 

p=0,000 6,619 0,148 LELKIISMERETESSÉG 0,269 0,000 

 

Amint az a táblázat eredményeiből is kiolvasható, a vizsgált személyiségjellemzők 
közül a LELKIISMERETESSÉG az, mely általános érvényű prediktorként 
mutatkozik a karrierdöntési folyamat különféle aspektusaiban. Azok a hallgatók 
tehát, akik felelősségteljesebbek, megbízhatóbbak és kitartóak, azok saját 
kompetenciáik felmérése, karriercéljaik kijelölése, de az egyes karrierlépések 
megtervezése, s a felmerülő akadályok leküzdése során is jobb problémamegoldónak 
észlelik magukat társaikhoz képest. Ez az eredmény arra utal tehát, hogy a hallgatók 
által átélt karrierdöntési én-hatékonyság egyik lényegi fedezetét egy olyan 
személyiségvonás adja, melynek jellemzőit a fiatalkort megelőző szocializációs 
folyamat alakítja. A személyiségvonás általunk mért általános prediktív hatása 
ugyanakkor hasonlóságot mutat azokkal a kutatásokkal, mely szerint a 
munkateljesítményt a szakmák körétől szinte függetlenül pozitívan befolyásolja az, ha 
az adott személy lelkiismeretes (Barrick et al. 2002, Digman, 1990). A lelkiismeretes 
személyekre mindemellett jóval inkább jellemző, hogy célokat tűznek ki maguk elé, s 
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azok elérésében kitartóbbak, miközben erőfeszítéseikben is rendszerint megelőzik 
társaikat. Ez az összefüggés azért is lényeges a segítő szakmát gyakorlók esetében, hisz 
a kliensek számára így olyan szerepmodellt nyújthatnak, melynek révén hitelesebben 
képviselhetik azt a nézetet, hogy a nehéz élethelyzeteken való felülkerekedés 
nagymértékben függ a személyi potenciálokban rejlő lehetőségektől, attól, hogy milyen 
módon értelmezi az egyén az aktuális kihívásokat. Figyelemreméltó mérési 
eredményünk továbbá, hogy az érzelmi instabilitás értéke elsősorban a hallgató saját 
kompetenciáinak felmérése (ÖNBECSLÉS) kapcsán jelenthet hátrányt, vagyis azoknak 
a fiataloknak van szüksége leginkább reális támpontokra saját készségeik 
megítélésében, akik esetében fokozottan jelen van a neuroticizmus tendenciája. E 
hallgatói célcsoport pályaszocializációs folyamatának sajátosságaikhoz illeszkedő 
támogatása azért is különösen fontos, hisz mind számukra, mind szakmai partnereiknek 
komolyabb tehertételt jelenthet, ha nincs jelen az érzelmi stabilitás megfelelő mértéke 
az adott személyiségben. Megfontolásunk szerint a támogatás jellege mindig az adott 
hallgató helyzetéhez kell, hogy illeszkedjen, melynek eredménye lehet akár a 
pályakorrekció javaslata is, amennyiben ez látszik szükségesnek. 

HH2. A személyiségjellemzők hatása leginkább a hallgatók személyes tanulási 
tapasztalatain keresztül befolyásolja karrierdöntési én-hatékonyság élményüket. 

Következő hipotézisünk igazolást nyert, hisz az elvégzett parciális korreláció számítás 
valamennyi vizsgált változó esetében kimutatta, hogy a személyiségvonások és a munka 
kontroll elvárások karrierdöntési én-hatékonyságra gyakorolt erejét a tanulási 
tapasztalat módosítja. A korrelációs együtthatók összehasonlítása során arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a legdominánsabb hatást a LELKIISMERETESSÉG 
vonatkozásában gyakorolja a tanulási tapasztalat, hisz itt mértük a legnagyobb eltérést a 
kontroll feltétel melletti, illetve a normál felvétel variációban. Eredményeink a szociál-
kognitív karriermodell gyakorlati érvényességét bizonyító mérések sokaságával 
összhangban azt mutatják (Lent-Brown, 2006) hogy a hallgatók által szerzett 
pályaszocializációs tapasztalatok – lényegi módon formálják saját 
pályadöntésükkel kapcsolatos magabiztosságukat. Eredményeink ugyanakkor 
megerősítik Helembai korábbi kutatási eredményeit is, mely szerint a szociális pályára 
készülő fiatalok szakmai szerepviselkedésének egyéni arculatát meghatározzák a 
felsőoktatásban töltött évek.(Helembai, 1989) 

HH3. A hallgatók KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG élményének erőssége 
pozitív hatást gyakorol további PÁLYATERV-eikre, saját pályájukkal kapcsolatos 
célkitűzéseikre, és jövőelvárásaikra.  

Harmadik hallgatókra vonatkozó hipotézisünk szintén beigazolódott. A 442 hallgató 
adatainak bevonásával elvégzett korrelációelemzés eredményei szerint a két változó 
közt közepes erősségű (r=,465), szignifikáns (p=0,01) összefüggést találtunk, vagyis 
azok a hallgatók, akik karrierdöntéseik kapcsán magasabbnak ítélik meg saját 
kompetenciaszintjüket – jóval elkötelezettebbnek is vallják magukat a szociális pályán 
való elhelyezkedést illetően. Vizsgálatunk eredményei ezek szerint tehát számos 
nemzetközi vizsgálat eredményeivel összhangban (Conklin et al. 2013.,Gianakos, 
2001., Jadidian- Duffy, 2012, Wessel et al. 2008, Brown, 2006), hazai hallgatói mintán 
is érvényesnek mutatják azt az összefüggést, mely a szociál-kognitív karriermodellből, 
mint teoretikus alapból kiindulva (Lent-Brown-Hackett, 1994), az átélt karrierdöntési 
én-hatékonyságot meghatározó erejűnek tekinti a későbbi pályatervek, a kimeneti 
elvárások vonatkozásában. (A hallgatók felkészítése szempontjából mindez arra 
figyelmeztet bennünket, hogy a szakmával történő ismerkedés folyamatában 
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szerzett tapasztalatok döntő hatást gyakorolnak arra, hogy mely hallgatókban 
erősödik meg a pálya iránti elköteleződés, s kik azok, akik elbizonytalanodnak. 
Ennek tükrében tehát a pályaszocializáció folyamatának egyetemi évek alatt 
megvalósuló szakaszában érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk arra, hogy a hallgatók 
valóban megerősödhessenek saját korábbi választásaikban.  

A szakmában dolgozókra vonatkozó hipotézisvizsgálatok eredményeinek 
összefoglalása 

HD1. Azok a szakemberek, akik inkább támogatónak azonosítják társas környezetüket 
magasabb szakmai én-hatékonyságról számolnak be, mint azok a pályatársaik, akik 
ezzel ellenkezőleg vélekednek. 

A dolgozók által azonosított társas támogatottság és a szakmai én-hatékonyság 
összefüggésének igazolására többféle módszert választottunk. Egyrészt egy a Quinn-
féle versengő értékek modellre épülő kérdőív alkalmazásával azt mértük fel, hogy 
mennyiben észlelnek magasabb szociális szakmai én-hatékonyságot azok, akik úgy 
vélik, hogy szervezetükben a TEAM típusú kultúra tekinthető dominánsnak. 
Eredményeink alapján a szociális szakemberek 51,7%-a vélekedik úgy, hogy saját 
munkahelyén a TEAM kultúra jegyei azok, melyek leginkább megjelennek a 
mindennapi munkavégzés során, míg azt ezt követő leggyakoribb kultúratípusnak a 
HIERARCHIA mutatkozott, 16,4%-al. A szociális szakmai én-hatékonyság egyes 
alskáláival történő összehasonlítás során a 4 alskála közül mindössze a 
Problémamegoldás vonatkozásában mértünk szignifikáns hatást (r=0,253, p=0,001), 
hipotézisünk eszerint tehát részben igazolódott. Ez az eredmény arra utal, hogy a 
munkahelyen megtapasztalt társas támogatottság erejét elsősorban azokban a szakmai 
feladatokban tekintik lényegesnek a szociális szakemberek, melyek során a 
problémakezelés különféle aspektusai kerülnek előtérbe. Az, hogy a munkatársak által 
nyújtott személyes és szakmai támogatás elérhető a szociális szolgáltatást nyújtó 
szakember számára az mind a kliensek, mind pedig a szakemberek szempontjából nézve 
lényeges erőforrás, hisz az esetek jelentős hányadában foglalkoznak manapság olyan 
problémákkal a szociális munkások, melynek megoldásához a különféle szakterületek 
(Adósságkezelés, foglalkoztatási tanácsadás, gyermekvédelem…) képviselői közti 
eredményes együttműködés lényeges alapfeltétel. Minél komplexebb és súlyosabb az a 
problémaszituáció, melyben a kliens segítségre szorul, annál nagyobb a jelentősége 
annak, hogy az esetvezetésben érintett szakember milyen szakmai-társas erőforrások 
mobilizálására képes, s hogyan tudja ezeket integrálni saját munkájába. Tekintettel arra, 
hogy az utóbbi néhány évben megjelent szakmai publikációk épp az ilyen jellegű esetek 
arányának és számának megnövekedéséről számolnak be, a munkahelyen megjelenő 
társas támogatottság kérdésköre az esetvezetés hatékonysága és a segítő szakember 
mentálhigienes állapota szempontjából úgy véljük kiemelten fontos szempont. Az 
észlelt szervezeti kultúra jellegzetességeit konkrét kérdések segítségével direkt módon 
tanulmányozó kérdőív mellett nyitott kérdések segítségével is vizsgáltuk, hogy vajon mi 
az, amit a szociális intézményekben dolgozók saját munkahelyük legfőbb értékeként 
azonosítanak. A nyitott kérdésre adott válasz kapcsán legtöbben a munkahelyen 
kialakult csapatmunkát emelték ki, mint számukra meghatározó, pozitív értéket, mivel 
ezt a válaszadók 22,4%-a említette. A szociális munkások 9,4%-a nevezte meg az 
„empatikus környezet”-et, mint fontos tényezőt, mely hasonlóan az előző 
választípushoz szintén feltételezi a társas támogatottság magasabb értékét az adott 
munkakörnyezetben. E két választípus mellett ugyanakkor számos további olyan 
tényezőt is megneveztek a szakemberek (pl.: megbízhatóság, fejlődési és újítási 
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lehetőség, rugalmasság,…), melyek kapcsán szintén összefüggést feltételezhetünk a 
munkahelyi környezet támogató jellegével, annak kulturális sajátosságaival. 
Eredményeink szerint tehát a szociális szakemberek jelenlegi munkahelyük 
legfontosabb értékei közt gyakran megemlítik azokat a tényezőket, melyek a szociális 
környezet pozitív sajátosságaira, a társas támogatottság jelenlétére utalnak. Arra a 
kérdésre, hogy: „Mennyire támogató munkahelyi környezete saját szakmai 
célkitűzéseiben?”- a válaszadók jelentős része vélekedett úgy, hogy nagymértékben, 
melyet a 7 fokú skálán elért 5,31-os átlagérték is bizonyít. A munkahelyi stressz és az 
észlelt munkahelyi társas támogatottság összefüggéseit kutatva ugyanakkor azt is 
szignifikáns mértékben bizonyítottnak láttuk, hogy azok, akik magasabb társas 
támogatottságot élnek át, azok alacsonyabb szintű stresszt azonosítanak szakmai 
tevékenységeik során. (r=224, p=0,05) 
Méréseink alapján tehát mindegyik alkalmazott eljárás igazolta feltételezésünket, 
mely szerint a munkahelyi társas támogatottság pozitív módon járul hozzá a 
szociális szakemberek tevékenységének eredményességéhez, mindazonáltal a 
szociális munkások olyan kompetenciáinak – mint az empátia, az elemzési készség 
vagy a szociális készségek tanítása – személyes megítélésében nem játszik moderátor 
szerepet. 
 
HD2. Azok a szociális pályán dolgozó szakemberek, akik tapasztalataik alapján olyan 
tevékenységet választottak szakmaként, melynek mindennapi gyakorlásához saját 
személyiségük és környezetük egyaránt megfelelő feltételrendszert biztosít, s ily módon 
tartósan elkötelezettebbek hivatásuk iránt, azok magasabb élet-elégedettséget élnek át 
társaikhoz képest. 
 
A szociális szakemberek élet-elégedettségének szintjét olyan változókkal összevetve 
vizsgáltuk, melyekről feltételeztük, hogy a pályaút szempontjából fontos jelzőértékkel 
bírnak. Így elemeztük a szakmához való illeszkedés mértéke (SZAKMAI FIT), a 
SZOCIÁLIS MUNKA SZAKMAI ÉN-HATÉKONYSÁG, és a szakma iránti 
elköteleződés, vagyis a PÁLYATERV vonatkozásában. Eredményeink alapján a 
szakmához való illeszkedés (SZAKMAI FIT), (r=0,315, ahol p≤0,01) és a 
PÁLYATERV (r=0,350, p≤0,01) szignifikáns összefüggést mutat az általános élet-
elégedettséggel. Hipotézisünk tehát igazolást nyert, hisz eredményeink szerint az, ha 
egy személy számára saját pályája művelése elégedettséget, örömet jelent, s az adott 
szakma iránt hosszabbtávon elköteleződni képes, az nem csak pályaelégedettségének 
mértékében mutatkozik meg, de kihat általános élet-elégedettségére. A szociális pályán 
dolgozók körében tehát a szakma iránti elkötelezettség mértéke együttjárást mutat 
az általános élet-elégedettséggel, vagyis azzal, hogy ki mennyiben tartja megfelelőnek, 
kielégítőnek önmaga számára jelenlegi életét. 
 
A hallgatói és dolgozói mintára egyaránt vonatkozó hipotézisvizsgálatok 
eredményeinek összegzése 
 
HK1. A SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG élményének egyes összetevőit 
(mint: HELYZETELEMZÉS, PROBLÉMAMEGOLDÁS, EMPÁTIA, SZOCIÁLIS 
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA) befolyásoló személyiségjellemzők közül az ÉRZELMI 
STABILITÁS, a LELKIISMERETESSÉG, a BARÁTSÁGOSSÁG és az átélt MUNKA 
BELSŐ KONTROLL élménye, pozitív hatást gyakorol az észlelt szakmai én-
hatékonyságra. 

1. hallgatói minta: 
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Az ÉRZELMI INSTABILITÁS mértékének növekedésével a hallgatók kevésbé észlelik 
fejlettnek saját EMPÁTIÁS készségüket (r=-0,207, p≤0,01), és a szakmai feladatok 
során megnyilvánuló ELEMZŐ magatartásukat, (r=0,162, p≤0,019), míg a neuroticitás 
szintje nem gyakorol befolyást a többi szakmai készség kapcsán átélt én-hatékonyság 
élményükre. A LELKIISMERETESSÉG, mint személyiségjellemző a legerősebb hatást 
az egyes szakmai készségterületek közül, az EMPÁTIÁ-ra gyakorolja (r=,289, p≤0,01). 
Ezt követi csaknem azonos mértékű együttjárást mutatva a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
TANÍTÁSA (r=,206, p≤0,01) és a PROBLÉMAMEGOLDÁS (r=,204, p≤0,01) 
területén gyakorolt befolyás, míg végül az ELEMZÉS(r=,197, p≤0,01), ahol viszonylag 
szerény mértékű a két változó közti összefüggés erőssége, de statisztikailag még mindig 
szignifikáns. 
A BARÁTSÁGOSSÁG szerepének elemzése során leginkább az EMPÁTIÁ-s 
készséget (r=,359, p≤0,01) és a PROBLÉMAMEGOLDÁS-t (r=,255, p≤0,01) 
azonosíthattuk prediktív változóként, hisz ezekkel mutattak inkább a független változó 
értékei szignifikáns, s pozitív irányú összefüggést. Meg kell említenünk ugyanakkor, 
hogy még ha csekély mértékben is, a BARÁTSÁGOSSÁG, mint személyiségvonás a 
kliensek irányában megnyilatkozó – SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA skála 
esetén is hatással bír (r=,166, p≤0,05). A BARÁTSÁGOSSÁG ezek szerint tehát olyan 
személyiség jellemzőnek tekinthető, amely a szakmai kompetenciák fejlesztését, s azok 
hatékonyságának átélését pozitív módon megalapozza, vagyis az általános 
pályakövetelmények közt elfoglalt kitüntetett szerepe – ezen összefüggések kapcsán is 
empirikus igazolást nyert. Eredményeinkből ugyanakkor azt a következtetést is 
megfogalmazhatjuk, hogy minden olyan feladat és tevékenységforma, melynek során a 
barátságossággal jellemezhető viselkedésforma előnye kibontakozhat, hasznos 
következtetésekhez juttathatja a hallgatót a pályaszocializációs tréningfolyamatban. A 
MUNKA BELSŐ KONTROLL és a SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG 
vonatkozásában eredményeink a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG élmény 
vizsgálata kapcsán mért eredményeinkkel nagymértékben hasonló összefüggést írnak le, 
miután a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének emelkedése, együttjár a szakmai én-
hatékonyság élmény értékének csökkenésével, azaz a két változó közti összefüggés 
negatív korrelációt mutat. Ez az együttjárás arra utal, hogy a hallgatók közül azok élik 
meg magasabb szintűnek szakmai kompetenciáik fejlettségét, akik a munka világával 
kapcsolatban kevésbé érzik úgy, hogy saját belső erőforrásaik a munkahelyi sikeresség 
zálogaként önmagában is elégségesek. Miközben a saját erőforrások értékének 
„alulbecslése” vonatkozásában először akár egy bizonytalan személyiséget sejthetünk, 
másrészt az is elképzelhető, hogy épp a karrierdöntéseiben céltudatosabb, a környezeti 
elvárásokat és lehetőségeket reálisabban monitorozó személy az, aki így vélekedik, hisz 
mint korábban említettük, az adott mérőeszköz nem egy skála két végpontjaként 
értelmezi a külső illetve belső kontroll elvárást. 
Tekintettel arra, hogy a munka belső kontroll skála kapcsán kapott hallgatói 
eredményeink számos kérdést vetnek fel, azok megnyugtató értelmezéséhez a 
következőkben újabb vizsgálatokat kell majd végezzünk. Ennek eszköze lehet új 
mérőeszközök és más hallgatói minták bevonása mellett akár a jelenlegi mérőeszköz 
tételeinek további pontosítása, de eredményeink újabb változókkal történő 
összehasonlító vizsgálata is. (pl.: egy hagyományos belső kontroll-külső kontroll skála 
eredményeivel történő összevetés) Hipotézisünk ezek szerint az egyes 
személyiségvonások és a munka kontroll elvárások, valamint a szociális munka én-
hatékonyság skálák vonatkozásában részben igazolódott, hisz a változók egy része 
valóban pozitív irányú összefüggést mutat, míg máshol nem mértünk együttjárást, 
a kontroll esetében pedig ellentétes irányú összefüggést kaptunk.  
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2. szakmában dolgozók 
 

A vizsgált változók közül az ÉRZELMI INSTABILITÁS és az egyes szociális szakmai 
tevékenységhez kapcsolódó skálák összefüggéseit elemezve arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a szakmai tevékenységek közül mindössze a SZOCIÁLIS SZAKMAI 
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSÁ-val mutatható ki szignifikáns korreláció (r=,-206, p≤0,01). 
Azok a szakemberek tehát, akik érzelmileg stabilabbak, az ebből fakadó előnyöket 
szakmai én-hatékonyságuk vonatkozásában mindössze klienseik szociális készségének 
fejlesztése kapcsán élhetik meg. 
A hallgatói mintában mért eredményeinkhez hasonló módon a 
LELKIISMERETESSÉG, mint prediktor változó, itt is általános jelleggel befolyásolja 
azt, hogy a szociális szakember milyen mértékű én-hatékonyságot él át. A 
LELKIISMERETESSÉG változó értékével a legerősebb együttjárást a SZOCIÁLIS 
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA változó értéke mutatja (r=,331, p≤0,01), eszerint tehát a 
szociális munkás szakmában dolgozók szakmai készségei közül leginkább a kliensek 
tanítása kapcsán erősödik meg társaikhoz viszonyítva azoknak a személyeknek a 
magabiztossága, akik lelkiismeretesebbek. Sorrendben a következő legszorosabb 
együttjárást a LELKIISMERETESSÉG, és a PROBLÉMAMEGOLDÁS változók közt 
mértük (r=,279, p≤0,01), amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
tevékenységeik során általában körültekintőbb, felelősségteljesebb és lelkiismeretesebb 
szociális szakemberek erősebbnek észlelik saját problémamegoldó kompetenciájukat 
társaiknál, vagyis ez a személyiségvonás fontos belső erőforrást jelent a szakmai munka 
alapvető fókuszát képező tevékenység – a professzionális problémamegoldás 
vonatkozásában. 
A szakmai én-hatékonyság negyedik, elemző magatartást monitorozó skálája 
tekintetében ismét pozitív irányú összefüggést mértünk (r=,204, p≤0,05). Azok a 
szakemberek, akikre tartós személyiségvonásuk által jellemzőbb az alapos, körültekintő 
és felelősségvállaló döntéshozatal, azok magabiztosabbnak látják magukat azokban a 
szakmai szituációkban, ahol ítéletalkotásuk alapját valamilyen dokumentumelemző (pl.: 
jogi vagy szociálpolitikai irányelvekhez kötődő) munka kell, hogy megelőzze. 
Tekintettel arra, hogy a több mint 100 munkapszichológiai kutatás metaanalízisen 
alapuló elemzése során Barrick és Mount (1991) a LELKIISMERETESSÉG-et, mint a 
munkateljesítményt előrejelző általános faktort azonosította, ez az eredmény 
kedvezőnek mondható. 
A segítő szakmák esetén a megfelelő munkakapcsolat kiépítésének alapfeltételei közé 
tartozik a bizalmi légkör megteremtése. A megbízhatóság és a lelkiismeretesség 
viselkedéses jegyeinek fokozott megjelenése a segítő kapcsolatban mindenképp 
támogatja annak a problémamegoldásnak az eredményességét, melyre a kliens és a 
szociális szakember szerződött. A BARÁTSÁGOSSÁG ugyanakkor semmilyen 
szignifikáns összefüggést nem mutatott a kijelölt SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG értékekkel, melynek feltételezésünk szerint az lehet a legfőbb 
magyarázata, hogy egy olyan személyiségváltozót jelöl, melynek általában magas 
fejlettségi szintje jellemző a szociális szakmai közegre, s így nem válik csoportképzővé 
a szakmai kompetenciák megítélésében. A szakmai én-hatékonyság erősségét 
meghatározó 4 faktor közül, eredményeink szerint kettő, a PROBLÉMAMEGOLDÁS 
(r=,303, p≤0,01), valamint a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA (r=,224, p≤0,05) 
mutat szignifikáns és pozitív irányú összefüggést a munka területére vonatkozó 
MUNKA BELSŐ KONTROLL attitűddel. Azok a szociális szakemberek tehát, akik 
hajlamosabbak arra, hogy a karrierjük során elért eredményeiket saját személyes 
erőfeszítéseiknek tulajdonítsák elsősorban – azok a kliensekkel megvalósuló interakciók 
során is magabiztosabbak kompetenciáikat illetően, s úgy vélik, hogy képesek jó 
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színvonalon problémamegoldó folyamatot menedzselni, illetve szociális készségeket 
tanítani klienseiknek. A vizsgálat eredményei tehát elsősorban a segítő 
tevékenységrendszerének azon formáiban emelik ki a munka világával kapcsolatban 
megjelenő BELSŐ KONTROLL elvárások szerepét, a problémamegoldó folyamat 
kapcsán átélt szakmai én-hatékonyság szempontjából, ahol a segítő szakember saját 
kliensével közösen dolgozik a feladat megvalósításán. Első közös mintára vonatkozó 
hipotézisünk a dolgozók esetében tehát részben igazolás nyert, miután a 
vizsgálatba bevont változók többségét tekintve a pozitív irányú korrelációk 
statisztikailag igazolódtak.  
 
HK2. Feltételezésünk szerint, a tartós személyiségjellemzők közül a 
LELKIISMERETESSÉG és a MUNKA BELSŐ KONTROLL értéke, valamint a személy 
által észlelt SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG értéke közötti viszonyt 
befolyásolja, hogy milyen minőségűnek ítéli meg az adott egyén, önmaga és választott 
pályája közt az illeszkedést. 
 

1. hallgatói minta 
Elemző munkánk során azt is tanulmányoztuk, hogy milyen szerepet tölt be a 
személyiség és a pálya közötti észlelt illeszkedés mértéke – azaz a hallgató tanulási 
tapasztalata – abban, hogy miként észleli saját én-hatékonyságát a szociális munka 
egyes tevékenységterületein. Az elemzés céljából két olyan alskálát választottunk ki, 
melyek eddigi mérési adataink szerint további támpontokat adhatnak a 
pályaszocializációs folyamat nyomán kialakuló szakmai elköteleződés tekintetében. A 
LELKIISMERETESSÉG, mint személyiségvonás, és a TANÍTÁS valamint a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS, mint SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁGOT 
mutató skálák közti kapcsolat vizsgálata során sikerült igazolnunk a tanulási tapasztalat 
szignifikáns hatását. Az tehát, hogy az egyén milyen mértékben véli jól illeszkedőnek 
saját személyiségét a szociális pályához – befolyásolja azt, hogy milyen módon hat a 
LELKIISMERETESSÉG-e, saját SZAKMAI ÉN-HATÉKONYSÁGÁNAK észlelésére 
e 2 terület vonatkozásában. 
A MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének és a vizsgált SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG skáláknak az összevetése során szintén sikerült igazolnunk a tanulási 
tapasztalatok szerepét, itt azonban a korábbi mérési eredményeinkkel összhangban – a 
változók negatív irányú korrelációt mutattak. 
 

2. szakmában dolgozók 
A szakmában dolgozók eredményeire épülő elemzés során mind a két vizsgált független 
változó: a LELKIISMERETESSÉG és A MUNKA BELSŐ KONTROLL 
vonatkozásában sikerült statisztikai módszerekkel is igazolnunk a tanulási tapasztalatok 
szerepét a TANÍTÁS és a PROBLÉMAMEGOLDÁS, mint SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-
HATÉKONYSÁG skála értékeivel kapcsolatban. Eredményeink a szakmai mintában 
korábban mért adatokkal összhangban azt mutatják, hogy minél 
LELKIISMERETESEBB, illetve erősebb MUNKA BELSŐ KONTROLL attitűddel 
jellemezhető az egyén, annál magasabb szintűnek határozza meg saját szakmai 
kompetenciái közül a TANÍTÁS illetve a PROBLÉMAMEGOLDÁS vonatkozásában 
átélt én-hatékonyságát, s ebben az is moderátor szerepet játszik, hogy milyen mértékben 
véli a szociális pályát saját személyiségéhez illeszkedőnek. Második közös 
hipotézisünk tehát a hallgatói és a dolgozói minta vonatkozásában egyaránt 
igazolást nyert.  
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HK3. A hallgatók és a szakmában dolgozók körében végzett vizsgálat közös 
hipotéziseként feltételeztük, hogy a szociális pályán töltött idő növekedése a szakmai én-
hatékonyság értékének növekedését eredményezi, vagyis aki több szakmai tapasztalattal 
bír, az feltehetőleg magasabb kompetencia szintet él át saját szakmai tevékenységei 
vonatkozásában. 

 
1. hallgatói minta 

A hallgatók esetében először annak a 135 olyan hallgatónak az adatait hasonlítottuk 
össze a tapasztalati idő függvényében, aki már dolgozott, (s akár jelenleg is dolgozik) a 
szociális szakmában. Eredményeink szerint a pályán töltött idő egyik szakmai én-
hatékonyság skála értékével sem mutatott szignifikáns összefüggést, vagyis az, hogy ki 
mennyi ideje végez valamilyen szociális tevékenységet foglalkozásszerűen, az nem 
befolyásolja szakmai én-hatékonyság élményét. Ezt követően egy kategoriális változó 
létrehozásával két külön csoportba osztottuk azokat a hallgatókat, akik rendelkeztek már 
szociális tapasztalattal, s akik nem, majd Mann-Whitney próba segítségével 
ellenőriztük, hogy a két csoport közt kimutatható-e szignifikáns mértékű eltérés szakmai 
én-hatékonyságuk vonatkozásában. Eredményeink alapján a 4 szociális szakmai én-
hatékonyság skála közül 3-ban, a TANÍTÁS (p= 0,001), az EMPÁTIA (p=0,003) és a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS (p=0,008) tekintetében statisztikailag igazolható különbség 
mutatkozik, vagyis azok a hallgatók, akik rendelkeznek már a szociális pályán 
valamiféle szakmai tapasztalattal, azok többféle szakmai feladat ellátása kapcsán 
is magasabb szintűnek értékelik saját én-hatékonyságuk, mint társaik. 
 

2. a szakmában dolgozók 
 

A szakmában dolgozók mintájának elemzése során ugyanakkor egyetlen szakmai én-
hatékonyság skála kapcsán sem mértünk szignifikáns összefüggést a szociális területen 
eltöltött idő vonatkozásában, vagyis az, hogy ki mióta dolgozik szociális 
szakemberként, önmagában még nem befolyásolja szükségszerűen azt, hogy milyen 
mértékű magabiztosságot él át az egyes szakmai készségek gyakorlásában. Harmadik 
közös hipotézisünk tehát egyik alminta esetében sem nyert igazolást. Az, hogy a 
pályán töltött idővel párhuzamosan nem jellemző a szakmai én-hatékonyság erősödése, 
úgy véljük nem tekinthető igazán kedvező eredménynek, hisz a szakmában eltöltött 
évek mennyiségével szükségszerűen nő azoknak a tapasztalatoknak a száma, melyek 
mozgósítják az egyén szakmai kompetenciáit és tudását. Amennyiben e folyamat során 
az egyén nem érzi saját fejlődését, s nem válik magabiztosabbá feladatainak ellátásában, 
az azt feltételezi, hogy hosszútávon is kellően megterhelő, és sok bizonytalanságot 
hordozó számára a saját szakmai szerepének gyakorlása. Ez a jelenség úgy véljük 
mindenképp további elemzésre és megfontolásra érdemes, hogy megérthessük mi a 
legfőbb akadálya annak, hogy nem észlelnek változást szakmai kompetenciáikban a 
szakemberek. A gyakran változó törvényi, jogszabályi keretek? Az egyre nehezebbé 
váló, és komplexebb beavatkozást igénylő esetek?  
Az egy szakemberre jutó esetszámok növekedése, vagy a szupervízió lehetőségének a 
hiánya? Esetleg a szociális szakemberek munkájával kapcsolatban megfogalmazódó 
gyakran változó szakmai elvárás rendszer? A megfelelő válasz megtalálása úgy véljük 
fontos hozzájárulás lehet a pályán lévő szociális szakemberek munkájának támogatása, 
s a pálya iránti elköteleződés kialakulása vagy épp megszilárdulása szempontjából.  
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HK4. : A hallgatók és a szakmában dolgozók szakmai én-hatékonyság élményének 
erőssége pozitív hatást gyakorol további pályaterveikre, saját pályájukkal kapcsolatos 
célkitűzéseikre, és jövőelvárásaikra.  

1. hallgatói minta 

A hallgatók körében gyűjtött adatok alapján kijelenthetjük, hogy valamennyi szakmai 
én-hatékonyság skála vonatkozásában igazolódott az a feltételezésünk, mely szerint 
azok a hallgatók, akik magasabb szintű szakmai én-hatékonyságot élnek át, azok 
pályaterveikben is elkötelezettebbek társaiknál. A négy alskála közül a 
PÁLYATERVEKre vonatkozó legerősebb hatást az EMPÁTIÁS készség kapcsán 
megélt én-hatékonyság élmény gyakorolja (r=,451, p≤0,01), míg ezt követi a 
PROBLÉMAMEGOLDÁS (r=,427, p≤0,01), az ELEMZÉSi készség kapcsán 
megtapasztalt (r=,391, p≤0,01), valamint a SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA 
tekintetében feltételezett én-hatékonyság (r=,385, p≤0,01). Eredményünk a nemzetközi 
szakirodalomban számos formában publikált mérési eredményekkel összhangban az 
észlelt szakmai én-hatékonyság jelentőségét mutatja. (Wessel et al. 2008., Conklin 
2013., Gianakos 2001., Jadidian-Duffy, 2012.) 

2. a szakmában dolgozók 

A szakmában dolgozók mintájában ugyanakkor vizsgálatunk ezzel ellentétes eredményt 
hozott, hisz a szakemberek körében semmiféle statisztikai szempontból bizonyító erővel 
rendelkező összefüggést nem találtunk a szociális szakmai én-hatékonyság és a 
pályatervek közt, vagyis az, hogy egy személy mennyire magabiztos saját szakmai 
készségeiben, még korántsem határozza meg, hogy tartósan e területen képzeli-e el 
jövőjét majd. Miközben feltételezésünk szerint a szakmai én-hatékonyság észlelt 
mértéke továbbra sem tekinthető teljesen elhanyagolható tényezőnek a pályaterveket 
illetően – azt mindenképp figyelembe kell vennünk, hogy vannak az elköteleződésre 
ható egyéb tényezők is a karrierúton. Azt, hogy e tényező vajon miért nem jelenik meg 
a karrierterveket befolyásoló hatásként további vizsgálatra érdemesnek látjuk, hisz a 
szociál-kognitív karriermodell értelmében (Lent-Brown-Hackett, 1994) számos 
nemzetközi kutatás során a szakmai én-hatékonyság és a kimeneti elvárások közt 
egyértelmű összefüggés rajzolódott ki. (Stajkovich és Luthans, 1998 id. Lent et al. 2002. 
Lent et al. 1994.) További elemzésre méltó kérdésnek tekintjük azt is, hogy mennyiben 
van kapcsolat a között a két összefüggés közt, hogy a szakmai én-hatékonyság észlelt 
minőségét nem befolyásolja a pályán töltött idő mennyisége, illetve hogy az én-
hatékonyság nem befolyásolja a pályaterveket. A szakmában dolgozókra 
vonatkoztatva tehát nem igazolódott a 4. közös hipotézis.  

HK5. A szociális pálya iránti elköteleződés mértékét, s a PÁLYATERVEK jellemzőit 
mind a hallgatók, mind pedig a szociális szakemberek körében meghatározzák a 
LELKIISMERETESSÉG és a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékei mellett, a szakmához 
történő észlelt illeszkedés és a szakmai én-hatékonyság vonatkozásában szerzett 
pályaszocializációs tapasztalatok. 
 

1. hallgatói minta 
 

Az elvégzett korrelációszámítás eredményeként megállapíthatjuk, hogy mind a 
LELKIISMERETESSÉG (r=,346, p≤,01), mind pedig a munka világának 
vonatkozásában megmutatkozó MUNKA BELSŐ KONTROLL értéke (r=,-274, ≤0,01) 
hatással van arra, hogy a szociális felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók közül – kik 
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azok, akik hosszabbtávú terveikben is ezt a tevékenységet képzelik el önmaguk 
számára. A két személyiségjellemző hatásának iránya ugyanakkor ellentétes egymással, 
hisz míg a LELKIISMERETESSÉG értékének növekedésével emelkedik a szociális 
pálya iránti elköteleződésre való hajlam, a MUNKA BELSŐ KONTROLL értékének 
növekedése épp ellenkező módon hat a PÁLYATERVEK-re. Azok a hallgatók tehát, 
akik lelkiismeretesek, de kevésbé autonóm személyiségnek minősítik önmagukat a 
munka világára vonatkozóan, azok nagyobb valószínűséggel gondolják ma úgy, hogy 
hosszabbtávon is a szociális pályán képzelik el jövőjüket. 
A képzéssel való elégedettség (KÉPZÉS FIT skála) vizsgálata során a 
PÁLYATERVEK-kel való korrelációs együttható értéke: r=,556 lett, p≤0,01 mellett, 
míg a szakmához való illeszkedés (HALLGATÓI FIT SKÁLA) és a PÁLYATERVEK 
közti korrelációs együttható értéke: r=, 724, ahol p≤0,01, vagyis a két változó igen 
szoros együttjárást mutat. Azt, hogy a tanulási tapasztalataik nyomán megfelelő 
pályaalkalmassági mutatókkal rendelkező hallgatók tervezik a hosszabbtávú 
elköteleződést a szociális pálya iránt mindenképp megnyugtató eredménynek 
tekinthetjük, még ha nem is meglepő számunkra. Vizsgáltuk, hogy a karrierdöntés, 
illetve a szakmai készségek gyakorlása során átélt személyes én-hatékonyság élménye 
hogyan hat a pályatervekre, mennyiben befolyásolja a hallgatók szociális pálya iránti 
elköteleződését? Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy mindkét terület 
vonatkozásában az átélt én-hatékonyság befolyásolja azt, hogy a hallgató mennyire véli 
elkötelezettnek magát a szociális pálya iránt hosszabbtávon. A karrierdöntés 
vonatkozásában átélt magabiztosság esetén a Pearson-féle korrelációs együttható értéke: 
r=,465 lett, p≤0,01 mellett, addig a szakmai én-hatékonyság kapcsán mért korrelációs 
együttható érték: r=,484 lett, p≤0,01 mellett. Ezek szerint tehát az egyetemi hallgatók 
hosszabbtávú pályatervei együttjárást mutatnak azzal, hogy milyen tapasztalatokat 
szereznek a képzés során saját szakmai kompetenciáikkal és karrierdöntésük 
megalapozottságával kapcsolatban. Ezen összefüggések nyomán azt a következtetést 
vonhatjuk le tehát, hogy a pályaszocializációs folyamat azon szakaszában, melynek 
során részben a pályakövetelményekkel ismerkedik a hallgató, részben pedig saját 
szakmai személyiségének tudatos felépítését támogató gyakorlatok segítségével 
fejlesztik pályaidentitását – a hallgatók én-hatékonyság élményének megerősítése 
kifejezetten fontos. Azok a hallgatók ugyanis, akik jobban bíznak az imént említett két 
területen magukban, azok hajlamosabbak további erőfeszítéseket tenni pályasikereik 
érdekében, s valószínűleg mélyebben is azonosulnak azokkal az értékekkel és 
követelményekkel, melyeket a szociális pálya képvisel. Szakmai identitásuk ennek 
nyomán jóval szilárdabb lehet, mely kedvező védelmet nyújthat azokkal a 
nehézségekkel szemben, amelyek a pálya művelésének beilleszkedési szakaszában 
várhatóak. A hallgatói mintán tehát hipotézisünk részben igazolódott, hisz míg a 
LELKIISMERTESSÉG, A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG és a 
SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG skálák esetében pozitív korrelációt 
mértünk a PÁLYATERV-ekkel, addig a MUNKA BELSŐ KONTROLL épp ezzel 
ellentétes irányú összefüggést mutatott. Eredményeink a korábban végzett nemzetközi 
kutatások eredményeinek sorába illeszkedik (Conklin 2013., Jadidian-Duffy 2012, 
Gianakos 2001, Wessel et al. 2008), kivéve a MUNKA BELSŐ KONTROLL 
vonatkozásában született eddigi kutatásokat, ahol épp a változó magas értéke jellemezte 
az adott pályairányban elköteleződőket (Kara 2010).  
 

2. a szakmában dolgozók 
 

Eredményeink alapján a szakmában dolgozók között a LELKIISMERETESSÉG és a 
pálya iránti elköteleződés szignifikáns összefüggést mutat (r=,229, p≤0,05). Azok a 
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szociális szakemberek tehát, akik személyiségjellemzőiknél fogva megbízhatóbbak, 
feladatvégzéseik során körültekintőbbek és lelkiismeretesebbek, azok nagyobb 
valószínűséggel tervezik hosszabb távon is a szociális pályán jövőjüket, pályaterveikben 
és szakmai célkitűzéseikben a szociális pálya, mint inspiráló lehetőség jelenik meg. Az, 
hogy a jelenleg szakmában dolgozók közül, elsősorban azoknak a pályakötődése 
erősebb, akik lelkiismeretesebb munkatársak, az egyértelműen kedvező a szakma 
jövőjét illetően, hisz ezáltal nagyobb valószínűséggel dolgoznak hosszútávon olyan 
emberek a szociális munkások közt, akik valóban hivatásként értékelik saját szakmai 
tevékenységüket. A LELKIISMERETESSÉG, mint fontos hivatásbeli alapkövetelmény 
mellett, hasonlóan kedvező a szociális szakma jövőjét tekintve az az eredmény, mely 
szerint azok a dolgozók, akik a munka világára vonatkozóan jellemzőbben BELSŐ 
KONTROLL-osok, tehát pályasikereik fedezetét saját erőfeszítéseikben látják, azok 
szintén azok közé tartoznak, akik elkötelezettebbek saját szakmájuk iránt (r=,259, ahol 
p≤0,01).  
Elgondolásunk szerint a PÁLYATERVEKet, a szakember és a pálya közti észlelt 
illeszkedés mértéke is befolyásolja, mivel eredményeink szerint e két változó szoros 
együttjárást mutat (r=,596, ahol p≤0,01). Azok a szociális szakemberek tehát, akik 
intenzívebb mértékben élik meg saját személyiségük, és szükségleteik illeszkedését a 
pályakövetelményekhez, s a szociális pálya által kínált lehetőségekhez – eddigi tanulási 
tapasztalataik szerint, azok hosszabb távon is elkötelezettebbnek érzik magukat a 
szociális pálya iránt, s pályaterveikben is ez a hivatás szerepel a jövőben. Ez az 
összefüggés, kiegészítve a korábban már bemutatott eredménnyel a szakemberek belső 
kontroll iránti igényéről azt mutatja, hogy azok a szociális szakemberek, akik jelenleg 
elkötelezettnek érzik magukat pályájuk iránt, azok nagymértékben megfelelőnek 
ítélik meg azokat az elvárásokat, melyeket a szakma támaszt velük szemben, és 
személyiségjellemzőiknél fogva képesnek is ítélik magukat a megfelelő 
teljesítményre. Hipotézisünk tehát a szakmai én-hatékonyság szerepét kivéve 
(melyről a korábbiakban már szóltunk) igazolódott. 
 
HK6. Azok a személyek, akik pályaterveikben hosszabb távon is elkötelezettnek 
mutatkoznak a szociális szakma iránt – jól körülírható csoportot alkotnak bizonyos 
személyiségjellemzőik és szakmai én-hatékonyságuk tekintetében azokhoz képest, akik 
pályamódosításra készülnek jelenleg.  

Hatodik közös hipotézisünk teszteléséhez logisztikus regresszió számítást végeztünk. A 
hallgatói minta esetében a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG (p=0,002) és a 
HALLGATÓI FIT SKÁLA (p=0,002) bizonyult szignifikáns módon csoportképzőnek, 
míg tendencia erősségű összefüggést a TAGOZAT (p=0,066) esetében állapítottunk 
meg. Azok a hallgatók, akik magasabb karrierdöntési én-hatékonyságot, vagy a 
szociális pályához való szorosabb illeszkedést élnek át, illetve levelező tagozatosok, 
nagyobb valószínűséggel választják hosszabbtávú karrierterveikben a szociális pályát 
társaiknál. A szakmában dolgozók esetében elvégzett logisztikus regresszió számítás a 
SZAKMAI FIT (p=0,000), a MUNKA BELSŐ KONTROLL (p=0,017) és az ÉLET-
ELÉGEDETTSÉG (p=0,035) szerepét mutatta szignifikáns mértékben csoportképzőnek 
a hosszabb távú pályatervek tekintetében. Azok a szakemberek, akik saját 
személyiségük, képességeik, vágyaik és társas környezetük valamint a szociális pálya 
jobb illeszkedését élik át, úgy észlelik, hogy szakmai sikerességük nagyobb mértékben 
múlik saját erőfeszítéseiken, s általános élet-elégedettségük szintje is magasabb, azok 
jellemzőbben tartoznak azok közé a szociális szakemberek közé, akik a távolabbi 
terveikben is a szociális pályán képzelik el jövőjüket. Hatodik közös hipotézisünk 
tehát mindkét minta vonatkozásában igazolást nyert. 
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7.2 Javaslatok a gyakorló szakemberek számára vizsgálati eredményeink 
tükrében 

Hallgatói mintán végzett méréseink fontos eredménye, hogy mind a karrierdöntési én-
hatékonyság, mind pedig a szociális szakmai én-hatékonyság erőssége prediktív 
értékkel bír a hallgatói pályatervekre. Azok a hallgatók tehát, akik karrierdöntéseikben 
és szakmai készségeik vonatkozásában magabiztosabbak, azok hosszabbtávon is 
hajlamosabbak arra, hogy szociális területen tervezzék későbbi hivatásukat. Ezen 
kompetenciák, azaz a személyes én-hatékonyság élményének erősítése tehát a 
pályaszocializáció sikeressége szempontjából meghatározó szerepet játszik. Mivel 
vizsgálatunk eredményei alapján hazai környezetben sikerült igazolnunk, hogy a 
szociálkognitív karriermodell egyes elemei megfelelő értelmezési keretet biztosítanak a 
szociális pályára készülő fiatalok pályaterveit meghatározó tényezők megragadására, 
javaslataink a pályaszocializációs folyamat optimalizálása érdekében erre épülnek. A 
képzés folyamatába integrálható lehetséges intervenciók sorát először az én-
hatékonyság fogalmának általános fejlesztéséhez kötve, majd az egyes empirikus 
részeredmények vonatkozásában tárgyaljuk. A felvázolt beavatkozási formák 
eredményességét részben megalapozhatja azon empirikus eredményünk is, mely szerint 
a pályaszocializációs folyamat során szerzett tapasztalatok (különös tekintettel a 
személy-pálya illeszkedésre) moderátor hatást gyakorolnak az egyes 
személyiségjellemzők és az észlelt én-hatékonyság közti kapcsolatra. 

I. Miután a személyes én-hatékonyság élménye fontos összetevője a szociális 
pályaterületen való elköteleződésnek, a kompetenciafejlesztésre e területen 
biztosított lehetőségek, fontos megerősítőivé válhatnak a szakmai identitás 
kibontakozásának valamennyi hallgató esetében. Tekintettel arra, hogy az én-
hatékonyságról származó vélekedéseink alapvetően négyféle 
információforrásból származnak, ezen források tudatos alkalmazása lényegi 
módon járulhat hozzá a pályaszocializációs folyamat eredményességéhez. 

1. A hallgatók reálisabb önbecslésének támogatása céljából 
szükséges lehet olyan tréningelemek bevezetése, melyek által a 
szakmai teljesítmény értékelésében biztos támpontokat 
kaphatnak a képzés során. Ennek alapját képezhetik azok a szakmai 
tapasztalatok és mérési eredmények, melyek a szociális szakma hazai 
gyakorlatában mintegy minőségi mutatóként kerülnek 
megfogalmazásra az intervenciók, valamint a problémamegoldó 
folyamatok hatékonyságát illetően. 

2. Fontos, hogy az érvényes és hatékony segítői szerepmodellek 
szélesebb skálájával találkozhassanak a hallgatók, mint 
megfigyelők, különös tekintettel a problémamegoldás egyes 
lehetséges formáira. Mivel a szociális szolgáltatásokat nyújtó hazai 
intézmények rendszere az elmúlt két és fél évtized során alapvetően 
kiépült, s ezekben egyre növekvő arányban van jelen a 
foglalkoztatottak közt szociális felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakember – ennek intézményi feltételrendszere ma már úgy véljük 
megteremtett. Az, hogy a tanulmányozott szerepminták kapcsán 
milyen kognitív és viselkedéses modellek megfigyelése és értékelése 
válhat leginkább a szakmai identitásfejlődés vonatkozásában 
értékessé – a szakmában dolgozók és a képzésben résztvevő kollégák 
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közti diskurzus eredményeként határozható meg véleményünk szerint 
legeredményesebben. 

3. Lényeges, hogy a képzésben érintett szakemberek 
megismerhessék azokat a tényezőket, melyek a hallgatók számára 
szorongást keltenek saját szakmai teljesítőképességükkel 
kapcsolatban – hogy ezek által a szorongást keltő források 
kezelhetőbbé váljanak. A hallgatói mintában mért eredményeink 
szerint a szociális pálya iránt fokozottabb elköteleződést érző diákok 
gyakran nagyon kevéssé bíznak abban, hogy személyes erőforrásaik 
kellő lehetőséget biztosítanak majd a szakmában végzett munka 
sikerességéhez. A szakmai gyakorlatok során megtapasztalt egyéni 
kontrollképesség, az egyes segítő intervenciókra vonatkozó 
hatáselemzések, s a jelenleginél stabilabb szociális jogi környezet úgy 
véljük egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók 
bizonytalansága – saját én-hatékonyságuk és kontrollképességük 
vonatkozásában csökkenjen.  

4. A szakmai és magánéleti (családi, baráti) környezet oldaláról érkező 
megerősítések szintén fontos szerepet játszanak az egyén szakmai én-
hatékonyság élményében. A kellően differenciált, megfelelő 
személyességet biztosító, s konkrét fejlődési célokat kitűző 
visszajelzések minden bizonnyal fontos építőköveivé válhatnak a 
pályára készülő szociális szakemberek szakmai én-hatékonyság 
élményének. Ennek érdekében a felkészülési folyamat során indokolt 
lehet akár egy olyan mentorrendszer kialakítása, melynek 
keretében egy-egy kisebb létszámú hallgató csoport tagjait – egy 
meghatározott, szociális területen jártas szakember „kísér végig”, 
lehetőséget biztosítva ezáltal a diákok számára a felkészülési 
folyamat során felmerülő kérdések megválaszolására, az akadályok 
leküzdésére, s következő fejlődési feladatok meghatározására 
rendszeresen megvalósuló konzultációk keretében. A képzés 
oldaláról megjelenő fokozott személyes jelenlét nézeteink szerint 
azért válhat indokolttá, hisz az egyes szemeszterek során megszerzett 
személyes hallgatói tapasztalatok így nagyobb eséllyel válhatnának 
megfelelő módon integrált részévé saját szakmai identitásuknak, s a 
felmerülő nehézségekkel és akadályokkal kapcsolatban jóval 
hamarabb kaphatnának megfelelő támpontokat az eredményes 
megküzdésben.  

II. Az alakulóban lévő szakmai identitás megerősítése érdekében fontos, hogy 
megfelelő mennyiségű tapasztalati tanulási szituáció részesévé válhassanak a 
hallgatók – mely a gyakorló szakemberekkel közös programoktól, a különféle 
terepkutatásokon keresztül kellő bepillantást nyújthat a mindennapi szociális 
szakmai gyakorlatba.  

III. Az irreális kimeneti elvárások leépítése érdekében úgy véljük már a képzés 
megkezdése előtti szakaszban is érdemes erőfeszítéseket tenni, hisz annak 
ellenére, hogy a szakma jelenléte, s néhány sajátossága ma már köztudott egy 
„átlagember” számára Magyarországon, azzal a széles tevékenységrendszerrel és 
azokkal az intézményi lehetőségekkel, melyekkel rendelkezik a hazai szociális 
ellátó rendszer – igen kevesen vannak tisztában. Ennek következtében sokak 
számára válhat egyetemi évei alatt kiábrándítóvá mindazon személyes és 
társadalmi problémák köre, s az ezek ellátására irányuló aktivitások formái, 
melyekkel a mindennapi gyakorlat során ugyanakkor szembesülniük kell. Az 
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egyre nehezebb és komplexebb ellátást igénylő élethelyzetek számának 
megnövekedése a kliensek közt fokozottabb mértékben igényli a hallgatók 
szakmai én-hatékonyságának megerősödését, s azt, hogy kellő magabiztossággal 
kezdjenek hozzá a rájuk váró szakmai feladatok megoldásának – akkor is, ha az 
anyagi és jogi lehetőségek eközben erősen korlátozottak. A szociális munkások 
jelentős többsége ma olyan intézményben dolgozik, ahol a szervezeti struktúra 
sajátosságai folytán kevés a lehetőség a vertikális irányú előrelépésre, a 
hagyományos értelemben vett karrierépítésre, miközben a bérek is gyakran igen 
alacsonyak. Tekintettel arra, hogy az imént említett sajátosságok rendszerint 
gyengítik még erős szakmai érdeklődés mellett is a pályán való elköteleződés 
szintjét, lényeges, hogy ezek a tényezők korán tudatosulhassanak, s a diákok 
saját személyes értékrendjükre alapozva ennek ellenére is megerősödhessenek 
korábbi döntésükben – miután a szakmai tevékenységet, mint belső 
jutalomforrást tekintik meghatározónak karrierválasztásukban. 

IV. A szociálkognitív karriermodell összetevőit figyelembe véve ugyanakkor 
érdemes figyelmet fordítanunk arra, hogy megerősíthessük azon erőforrások 
szerepét, melyek a választott karrierúton segítik a diákokat, legyenek azok akár 
szakmai, akár személyes kapcsolatrendszerből fakadóak. Fontos lehet ennek 
érdekében egyrészt a szakmai kapcsolatrendszer tudatos kiépítésének 
szerepére felhívni figyelmüket, másrészt pedig azoknak a személyes 
kapcsolataikban meglévő társas támogatásnak a jelentőségére rámutatni, 
melyek önmaguk pályaépítésével, s az ezzel kapcsolatban felmerülő 
nehézségekkel szemben további lehetőséget biztosítanak az eredményes 
megküzdéshez.  
Érdemes lehet ugyanakkor olyan lehetőségeket is biztosítani a diákoknak, 
melyek kapcsán büszkén mutathatják be saját szakmai tevékenységük 
eredményeit, azok konkrét társadalmi hasznát, erősítve ezzel nem csak 
önmagukat, de környezetüket is hivatásuk elfogadásában és megbecsülésében 
egyaránt. További lehetőséget jelenthet azoknak a technikáknak a tudatosítása, 
amelyek a karrierúton jelentkező akadályok leküzdésében, mint lehetséges 
alternatívák eredményesnek bizonyultak másoknál. 

V. Cselekvéseink, hosszabbtávú terveink megvalósítása során a tisztán 
megfogalmazott célkitűzések, mind a képzés vonatkozásában mind pedig a 
karriercélokat illetően nagymértékben hozzájárulhatnak az eredményességhez. 
Ennek tudatosítására és a célok rendszerének konkrét kidolgozására érdemes 
megfelelő módszereket kínálni a hallgatóságnak, hogy karriertudatosságuk 
növekedésével választásaikban magabiztosabbak, céljaik elérésében pedig 
eredményesebbek lehessenek. 

További lényeges eredménye kutatásunknak, hogy a hallgatók és a szakmában 
dolgozók körében részben más tényezők bizonyultak relevánsnak a hosszabbtávú 
pályatervek meghatározása szempontjából. Ezek szerint tehát a pályafejlődés egyes 
szakaszaiban részben eltérő tényezők fogják dominánsan alakítani azt, hogy milyen 
mértékű elköteleződést él át az adott szakember. Amennyiben a modern 
pályaértelmezéseknek megfelelően (Super, 1967 id. Szilágyi 2007) az egyéni életút 
függvényében értelmezzük a pályát, úgy természetes, hogy másféle életszerepek, 
szakmai és személyes szükségletek facilitálhatják, illetve gátolhatják a szakma iránti 
elköteleződést. Míg az egyetemi felkészülés időszakában kitüntetett jelentőséget kapnak 
azok a kognitív elemek, melyek az egyén én-hatékonyságát minősítik, illetve leírják a 
szakmához való illeszkedés mértéke mellett, addig a pálya gyakorlásának időszakában 
döntően a különféle kontextusban megfogalmazódó illeszkedési tapasztalatok lesznek 
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elsősorban fontosak, a munka világában átélt kontrollképesség élménye mellett. Ezek 
szerint tehát a szociális szakma iránti elköteleződés kifejlődése és fenntartása 
szempontjából minden olyan lehetőség, mely az egyéni vágyak és célkitűzések, 
valamint a szakma által biztosított lehetőségek vonatkozásában a harmonikus 
illeszkedést segíti, lényegi módon járulhat hozzá az egyén szakma iránti 
elköteleződéséhez, a pályafejlődés különféle stádiumaiban. A dolgozók körében 
végzett vizsgálatnak ezen összefüggés mellett további két elemét tartjuk módszertani 
szempontból megfontolandónak. Egyrészt azt, hogy eredményeink a szakmai 
környezetben megmutatkozó társas támogatottság fontosságát bizonyítják, mind az 
egyén problémamegoldó én-hatékonyságának, mind pedig a munkája során észlelt 
stressz mennyiségének vonatkozásában. Ez az eredmény tehát arra utal, hogy a 
kellőképpen támogató jellegű szervezeti kultúra, a rendelkezésre álló együttműködési 
lehetőségek, s a csoportos munka által megnövelhető személyes erőforrások – lényegi 
elemeit képezik a munkahelyi stresszel való megküzdésnek, s az eredményes 
esetkezelésnek. Minden olyan intézkedés tehát – mely a szervezeten belüli társas 
támogatás növekedésének esélyét fokozza – legyen az akár a rendszeresen 
megszervezett esetmegbeszélő csoport, szupervízió, vagy akár a megfelelő szervezeti 
légkör kialakulását segítő kezdeményezések sorozata, érdemben járulhat hozzá a 
szakemberek mindennapi munkája során átélt elégedettségéhez és szakmai 
eredményességéhez. Eredményeink tükrében ugyanakkor további lehetőségeket kínál a 
szakma iránti elköteleződés megerősítésére annak az összefüggésnek az elismerése, 
mely szerint azok a munkavállalók lesznek elkötelezettebbek a szociális pálya iránt, 
akik munkavégzésük során fokozottabb mértékben élik át saját kontrollképességüket az 
egyes munkahelyi feladatok ellátása során. A szervezetpszichológiai szakirodalomban 
elsősorban empowerment – azaz felhatalmazás szóval jelölt szakmai lehetőség tehát úgy 
tűnik a szociális szakemberek tevékenységének vonatkozásában is komoly hatást 
gyakorol a végzett munka kapcsán megfogalmazódó elégedettségre, s az ennek nyomán 
kikristályosodó karriertervekre. A beavatkozások minél szélesebb körben éli meg tehát 
a szociális szakember, hogy a saját és a környezet által biztosított eszköztár alkalmas az 
adott probléma érdemben történő kezelésére – annál valószínűbb, hogy a szociális 
területen végzett munka észlelt sajátosságai (Hackman-Oldham, 1976) révén tartósan 
elkötelezetté válik, s hosszabbtávú pályaterveiben is a szociális tevékenység szerepel. 

7.3 A vizsgálatok korlátai 

Vizsgálataink során önbeszámolóra épülő mérőeszközöket alkalmaztunk, melyek 
érzékenyek a szociális kívánatossági hatásra. E tényező figyelembe vétele az 
eredmények értékelése során különösen lényeges akkor, amikor az egyes 
személyiségvonások szerepét elemezzük a pályafejlődés szempontjából. 

Több mérőeszköz hazai mintán történő érvényesítése szintén dolgozatunk tárgyát 
képezte, s bár a legtöbb szakmai kritérium szerint megfelelőek az alkalmazott eszközök, 
további tökéletesítésük azonban mindenképp megfontolásra érdemes. Kérdésként 
merülhet fel – hogy valóban releváns-e a hallgató csoport vonatkozásában a MUNKA 
KONTROLL kérdőív alkalmazása, vagy annak ellenére, hogy statisztikai mérőszámai 
alapján elfogadhatónak tekinthető, mégsem indokolt, hisz túl szerény az érintett 
populáció tájékozottsága (Csehné, Papp I. 2010), s így nem képesek tagjai érdemben a 
véleményalkotásra. A foglalkozási és munkaerőpiaci informáltság vonatkozásában 
ugyanakkor lényeges lehet, hogy megtaláljuk azok monitorozásának megfelelő módját, 
hisz a KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG vizsgálata során ez kimaradt az 
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eredeti skálák közül, az elvégzett faktoranalízis eredményei miatt, miközben a 
tájékozódás képessége lényeges a döntési folyamat hatékonyságának értékelésében. 

Mindkét almintánk esetében fokozottan törekedtünk arra, hogyha a teljes reprezentatív 
mintavételezés nem is lehet reális célkitűzés, a minta összetétele kellőképpen 
differenciált legyen, számos szempont alapján. Miközben ezen szakmai 
célkitűzésünknek úgy véljük sikerült is eleget tennünk, a szakmai minta 116 fős 
elemszáma relatíve alacsonynak mondható, s így következtetéseink mélyebb 
megalapozásához feltétlenül fontos lehet az érvényes kérdőívek elemszámának egy 
újabb vizsgálat keretei közt megvalósuló megnövelése. 

Vizsgálatunk során számos olyan tényező hatását elemeztük, melyek a pályatervezési és 
elköteleződési folyamat szempontjából relevánsnak minősíthetők, ennek ellenére 
vannak olyan további faktorok is, (pl.: személyes célok, környezeti akadályok, 
megküzdési stratégiák, család szerepe a pályadöntésben…) melyek kutatásával jelen 
dolgozat keretei közt terjedelmi korlátok miatt nem foglalkoztunk.  

7.4 Kitekintés, további célok 

Vizsgálatunk eredményei nyomán több lehetséges újabb kutatási irány, és szakmai 
célkitűzés is kirajzolódott. Ezek közül az első, hogy a hazai mintára történő adaptáció 
során nem igazolható „Foglalkozási információk” (CDSE) skála helyett, egy olyan 
mérőeszközt hozzunk létre, mely lehetővé teszi e faktor megfelelő vizsgálatát, s ezáltal 
a karrierdöntési én-hatékonyságot meghatározó tényezők teljesebb körű elemzését. 
További méréseket igényel a hallgatói minta vizsgálata során született „munka belső 
kontroll” eredmények valódi magyarázata, egyrészt más mérőeszközökkel történő 
összehasonlító elemzés, másrészt a jelenlegi hazai változat tételeinek pontosítása által. 

Méréseinket a humán segítő szakemberek egy meghatározott csoportjában végeztük, 
mindazonáltal érdemes lenne más segítő, vagy egyéb szakmák esetén is elemezni az én-
hatékonyság, a pályával való illeszkedés és a pályatervek összefüggéseit, hogy a 
foglalkozások szélésebb köréhez viszonyítva is értékelhetők legyenek eredményeink, és 
a pályaspecifikus szocializációs feladatok. 

Amennyiben eredményeink a karrierdöntési én-hatékonyság skála, a FIT skálák és a 
Pályaterv skálák vonatkozásában más szakmák esetén is érvényes és megbízható 
eredményeket mutat, úgy egyrészt e mérőeszközök tovább pontosított változatának 
általános célú felhasználása, másrészt az eredmények nyomán kirajzolódó profilokhoz 
illeszkedő karrier tanácsadói intervenciós formáknak a kidolgozása is megfontolandó 
lehet, a hazai fiatalok karrierdöntésének célzott támogatásában. 
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1. számú melléklet 

 
 

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
– szakképzettség: szociális munkás 
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: szociális 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit. 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az 

összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és 

a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi 

igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését 

szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete 

közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális 

problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 

rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

A szociális képzési ág közös kompetenciái 

Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: 

– tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a 
társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, 
egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; 

– a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a 
legfontosabb információforrásokat; 

– a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a 
veszélyeztető tényezőket; 

alkalmasak: 
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– a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok 
környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és 
rendszerezésére; 

– az informatikai eszközök használatára; 
– a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, 

vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. 
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek: 

– a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag 
kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, 
kritikus és rendszerszerű elemzésére; 

– a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, 
veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére; 

– az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi 
összefüggéseiben való értelmezésére; 

– az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és –megoldó 
képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk 
elősegítésére; 

– az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására; 
– a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai 

gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. 
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak: 

– a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök 
betöltésére; 

– az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony 
használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; 

– a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének 
fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi 
ügyeket illetően eligazításra. 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; 

kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és 

önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes 

felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti 

elkötelezettséggel, szakmai identitással. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 

– alapozó képzés: 30-40 kredit 

szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, 

pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek; 

– szakmai törzsanyag: 105-135 kredit 

szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; 

társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális 

munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált – 

kötelezően választandó – szakmai modulok. 

9. Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok 

és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a 
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képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett 

folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 

30 kredit. 

10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

megszerzése szükséges. 

 

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
– szakképzettség: szociálpedagógus 
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: szociális 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az 

összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és 

ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az 

érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete 

egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket 

nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek 

segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák 

megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. 
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Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban 

történő folytatásához. 

A szociális képzési ág közös kompetenciái 

Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: 

– a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, 
társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt 
pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek 
alapjait; 

– a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb 
ismeretszerzési forrásokat; 

– a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a 
veszélyeztető tényezőket; 

alkalmasak: 

– a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok 
környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és 
rendszerezésére; 

– az informatikai eszközök használatára; 
– a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, 

vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. 
Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: 

– az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi 
ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátás területén; 

– a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű 
elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, 
következmények feltárására és értelmezésére; 

– a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők 
felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére,  

– társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és 
összefüggések feltárására és értelmezésére; 

– a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, 
törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; 

– az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő 
képességének fejlesztésére. 

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak: 

– a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; 
a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a 
családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; 
kollégiumokban; gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban; a 
fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási 
intézményekben; bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai 
szakmai munka végzésére; 

– a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint 
pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, 
szabadidő-pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; 
továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; 
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– a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő 
módszerek, technikák hatékony alkalmazására. 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; 

kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és 

önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes 

felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, 

szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegen nyelvtudással, a 

szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 

– alapozó képzés: 30-40 kredit 

szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, 

társadalomismeret; 

– szakmai törzsanyag: 110-145 kredit 

a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; 

társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi 

ismeretek; differenciált szakmai ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok 

és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a 

képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos 

gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 

10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

megszerzése szükséges. 
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A szociális szakmában dolgozók részére készült kérdőív 

J. Klér Andrea vagyok, s jelenleg a doktori disszertációm alapját képező kutatásomhoz gyűjtök 

adatokat. Ebben szeretném az Ön segítségét kérni, a következő kérdőív kitöltése által. Témám: a 

humán segítő szakemberek pályaszocializációjának sajátosságai. A kérdőívben olyan kérdéseket talál, 

mely saját készségeiről, lehetőségeiről, terveiről érdeklődik. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, de az, 

hogy a kérdéseket lehetőség szerint hiánytalanul értékelje, az mindenképp fontos a vizsgálat 

eredményessége érdekében! Az adatok feldolgozása a szakmai etikai normáknak megfelelően 

bizalmasan zajlik, anonim módon történik. 

Együttműködését és részvételét a kutatásban ezúton is köszönöm! 

I. PSZICHOSZOCIÁLIS HÁTTÉR 

 

Életkor:       Nem:  1. férfi 2. nő 

A település neve, ahol az intézmény működik:      

Munkahelyének típusa (civil szervezet, családsegítő központ, gyámhivatal gyermekjóléti szolg., 

idősotthon, rendőrség, kórház,….): 

Mióta dolgozik szociális szakemberként? 

Rendelkezik-e szociális diplomával?    Milyen szakon/szakokon? 

II. BFI 

Az alábbiakban különböző személyiségjellemzőket talál, amelyek közül néhány jellemző 

lehet Önre, néhány pedig nem. Kérjük, jelölje ötfokozatú skálán, hogy az adott állításokkal 

mennyire ért velük egyet! 

 1 - Egyáltalán nem értek egyet   2 - Inkább nem értek egyet   3 - egyet is értek, meg nem is   4 – Egyetértek    5 - Teljesen 

egyetértek 

Olyannak látom magam, mint aki … 1 2 3 4 5 

1. beszédes ..………………………………………………………………... O O O O O 

2. hajlamos másokban keresni a hibát……...……………………………….. O O O O O 

3. alapos és precíz munkát végez.…………………………………………... O O O O O 

4. rossz kedélyállapotú, lehangolt…………………………………………… O O O O O 

5. kreatív, találékony………………………………………………………... O O O O O 

6. zárkózott, tartózkodó..…………………………………………………… O O O O O 

7. önzetlenül viselkedik másokkal és segítőkész……………………………... O O O O O 

8. egy kissé hanyag, nemtörődöm…..……………………………………….. O O O O O 

9. nyugodt és a stresszt jól kezeli...………………………………………….. O O O O O 

10. a legkülönfélébb dolgok iránt érdeklődik………………………………...  O O O O O 

11. teli van energiával..……………………………………………………… O O O O O 
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12. kissé kötekedő és vitatkozó……………………………………………... O O O O O 

13. a munkájában lelkiismeretes és megbízható…………………………….. O O O O O 

14. időnként feszült………………………………………………………… O O O O O 

15. eredeti és mélyenszántó gondolatai vannak…………………………….. O O O O O 

16. lelkes, rengeteg dologért rajong..……………………………………….. O O O O O 

17. egy megbocsátó természetű személy…………………………………….. O O O O O 

18. szétszórtságra hajlamos………………………..………………………... O O O O O 

19. sokat aggodalmaskodik………………………………………………….. O O O O O 

20. élénk képzelőerővel rendelkezik.………………………………………... O O O O O 

21. szűkszavú, hajlamos a csendességre…...………………………………… O O O O O 

22. általában megbízik másokban...…………………………………………. O O O O O 

23. hajlamos a lustaságra……………………………………………………. O O O O O 

24. érzelmileg kiegyensúlyozott, nem borul ki könnyen……………………... O O O O O 

25. leleményes………………………………………………………………. O O O O O 

26. magabiztos, tudja mit akar………………………………………………. O O O O O 

27. hűvös és zárkózott is tud lenni………………………………………….. O O O O O 

28. mindaddig kitart, amíg az elkezdett feladatot be nem fejezi...…………… O O O O O 

29. néha szeszélyes és kiszámíthatatlan ……………………………………..  O O O O O 

30. kedveli a művészetet és fogékony az esztétikai élményekre.…………….. O O O O O 

31. néha szégyenlős és gátlásos…………………………………………….... O O O O O 

32. szinte mindenkivel kedves és előzékeny………………………………… O O O O O 

33. hatékonyan intézi a dolgait..……………………………………………... O O O O O 

34. feszült helyzetben is képes higgadt maradni …………………………….. O O O O O 

35. szereti a megszokott dolgokat, a rutinszerű munkát……………………... O O O O O 

36. társaságkedvelő…………………………………………………………. O O O O O 

37. néha goromba és udvariatlan másokkal...………………………………... O O O O O 

38. céltudatos és a terveit véghez viszi.……………………………………… O O O O O 

39. könnyen ideges lesz……………………………………………………...  O O O O O 
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40. szeret elmélkedni és eljátszani a gondolatokkal ………………………… O O O O O 

41. kevéssé érdeklődik a művészetek iránt…………………………………... O O O O O 

42. szeret másokkal együttműködni.………………………………………… O O O O O 

43. munkájában könnyen megzavarható, figyelme könnyen elterelhető…..…. O O O O O 

44. kifinomult ízléssel rendelkezik a művészetek, a zene és az irodalom iránt..  O O O O O 

 

III. Munka kontroll kérdőív 

A következő kérdések az állásokról általában vallott hitére vonatkoznak, nem csak a szociális 

szakmára! Kérem, jelölje meg, hogy az egyes állításokkal mennyire ért egyet! 

1) nagyon nem ért egye  2) közepesen nem ért egyet  3) enyhén nem ért egyet  4) enyhén egyetért  5) közepesen egyetért  

6) nagyon egyetért 

1. Egy állás annyit ér, amennyit kihoz belőle.                           1     2      3     4      5       6 

2. A legtöbb állásban az ember legtöbbször eléri, amit kitűzött maga elé.     1     2      3     4      5       6 

3. Ha tudja, mit akar egy állástól, akkor talál olyan állást, ami ezt megadja.   1     2      3     4      5       6 

4. Ha az alkalmazottak nem értenek egyet a főnök döntésével, 

 tenniük kell ellene.       1     2      3     4      5       6 

5. Megkapni az óhajtott állást leginkább a véletlenen múlik.                          1     2      3     4      5       6 

6. Sok pénzt keresni elsősorban szerencse kérdése.                                       1     2      3     4      5       6 

7. A legtöbb ember képes jól végezni a munkáját, ha erőfeszítést tesz ezért. 1     2      3     4      5       6 

8. Hogy igazán jó álláshoz jusson, ahhoz fontos helyen levő családtagokra  

vagy barátokra van szükség.     1     2      3     4      5       6 

9. Az előléptetés rendszerint jószerencse kérdése.                                         1     2      3     4      5       6 

10. Amikor igazán jó állást kell kifogni, fontosabb az, hogy kit ismer,  

 mint az, hogy mit tud.      1     2      3     4      5       6 

11. Az olyan alkalmazottakat léptetik elő, akik jól végzik a munkájukat.          1     2      3     4      5       6 

12. Hogy sok pénzt keressen, ismerni kell a megfelelő embereket.                  1     2      3     4      5       6 

13. A legtöbb állásban sok szerencse kell ahhoz, hogy valaki kiváló alkalmazott 

 legyen.                     1     2      3     4      5       6 

14. Azok, akik jól végzik munkájukat, általában jutalomban részesülnek.        1     2      3     4      5       6 

15. A legtöbb alkalmazottnak több befolyása van a felettesére, mint gondolná. 1     2      3     4      5       6 

16. A legnagyobb különbség azok közt, akik sokat keresnek és akik keveset,  

a szerencse.                                                                                                1     2      3     4      5       6 
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IV. Élet-elégedettségkérdőív 

Kérem jelölje meg egy hétfokú skálán, hogy mennyiben ért egyet a következő állításokkal! (1= 

egyáltalán nem, 7=teljes mértékben): 

1. Az életem a legtöbb szempontból közel van az általam elképzelthez 
2. Az életkörülményeim kiválóak 
3. Elégedett vagyok az életemmel 
4. Eddig megkaptam az élettől a fontos dolgokat, amiket akartam 
5. Ha még egyszer újraélhetném az életem, szinte semmit sem változtatnék 

V. SZAKMAI FIT mérőeszköz 

Hogyan látja saját PÁLYÁJÁT ma? Jelölje véleményét az alábbi skála segítségével:  
 

1) egyáltalán nem értek ezzel egyet  2) inkább nem értek ezzel egyet  3) közepesen értek ezzel  4) többnyire 

egyetértek ezzel  5) teljes mértékben egyetértek ezzel 

 

1. Munkatársaim közt jól megtalálom a helyem.      1   2   3   4 . 5 
2. Úgy tudok dolgozni, hogy a képességeimet jól kihasználom.   1   2   3   4   5 
3. Lehetővé teszi számomra a megfelelő szakmai fejlődést.    1   2   3   4   5 
4. E karrierúton megfelelő támogatást kaphatok szakmai környezetemtől.   1   2   3   4   5 

 

VI. SZAKMAI PÁLYATERV mérőeszköz 

A következő kérdésekben saját pályaterveivel kapcsolatban kérdezzük. Jelölje véleményét az alábbi 
skála segítségével: 1)egyáltalán nem értek ezzel egyet 2) inkább nem értek ezzel egyet 3) közepesen értek ezzel 4) 
többnyire egyetértek ezzel 5) teljes mértékben egyetértek ezzel 

1. Gyakran fontolgatom, hogy pályát váltok.    1  .2   3  .4   5 
2. E szakma lehetőséget biztosít, hogy képességeim és  
személyiségem kibontakoztassam.      1  .2   3  .4   5 
3. Úgy vélem, hogy ebben a szakmában értelmes munkát végezhetek.   1  .2   3  .4   5 
4. Elhivatottságot érzek ez iránt a szakma iránt magamban.   1  .2   3  .4   5 
5. Hosszú távon is szociális szakemberként szeretnék dolgozni.  1  .2   3  .4   5 
6. Ez a szakma intellektuálisan inspirál engem.    1  .2   3  .4   5 
7. A munkám elégedetté tesz.      1  .2   3  .4   5 
8. Ez a szakma lehetővé teszi számomra a kellően sokrétű munkát.  1  .2   3  .4   5 
9. Világos céljaim vannak azzal, hogy ezt a pályát választottam.  1  .2   3  .4   5 
10. A szociális területen végzett munka örömmel tölt el engem.  1  .2   3  .4   5 

 
(A vastag betűvel szedett itemek azonosak a hallgatói változatban szereplő állításokkal.) 

 

VII. Nyitott és skála kérdések 

Az alábbiakban munkahelyi tapasztalatairól kérdezzük:  

1. Melyek az adott intézmény legfontosabb értékei az Ön számára, mint munkavállaló? Írjon 

3-at! 

2. Munkám során az utóbbi 5 évben az alábbi tényezők változtatták meg leginkább a 

munkavégzés körülményeit pozitív irányban: 

3. Munkám során az utóbbi 5 évben az alábbi tényezők változtatták meg leginkább a 

munkavégzés körülményeit negatív irányban: 

Kérem jelölje meg egy hétfokú skálán, hogy mennyiben ért egyet a következő állításokkal! (1= 

egyáltalán nem, 7=teljes mértékben): 

4. Mennyire támogató a jelenlegi társadalmi környezet munkájában? 

5. Mennyire támogató munkahelyi környezete szakmai célkitűzéseiben? 
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6. Mindennapi munkám során a munkahelyi stressz erőssége jelentős 

 

VIII. Szervezeti kultúra kérdőív 

SAJÁT MUNKAHELYÉRE mennyire jellemzőek a következő állítások? Kérem jelölje az állítások mellett lévő 
skála megfelelő értékénél, a következő módon: 1.Egyáltalán nem értek egyet 2.Nem értek vele egyet 3. Néha 
egyetértek vele, néha nem 4. Egyetértek vele 5. Teljesen egyetértek vele 
 

1. Nem szokták ellenőrizni a munkámat. 
2. Keveset foglalkozunk távlati kérdésekkel. 
3. Jó teljesítményre törekszünk, világos célok érdekében 
4. Eljutnak hozzám a munkámhoz szükséges információk. 
5. Minden anyagi-emberi tartalékunkat kimerítettük. 
6. Figyelünk a környezetvédelemre. 
7. Nálunk magas fokú a szervezettség. 
8. Ki vagyunk szolgáltatva a piaci viszonyoknak. 
9. Itt sokan gondolkodnak újszerű megoldásokon 
10. Úgy érzem, nálunk mindenre van szabály. 
11. A szervezet csak a maga érdekeit tartja szem előtt. 
12. Csak egyetlen reális célunk van: a túlélés. 
13. Az emberek értékelése nem a teljesítménytől függ. 
14. Nálunk nem lehet pontosan betartani a szabályokat . 
15. Az ésszerűség fontosabb a környezetvédelemnél. 
16. Itt kevés az újítás. 
17. Ez a szervezet kicsit állam az államban. 
18. Átgondolt terveink vannak a jövőre. 
19. Itt minden dolgozót emberszámba vesznek. 
20. Nálunk csak a közeli ismerősök között jó a kommunikáció. 
21. Intézményünk törődik a település fejlődésével 
22. Az erőforrások elosztása sokszor ésszerűtlen.  
23. Nálunk nem igaz, hogy „egy mindenkiért, mindenki egyért”. 
24. A szervezetben jól használják ki az erőforrásokat. 
25. A dolgozók szerint nálunk sok szabály értelmetlen. 
26. Nem nagyon értékelik, ha jól teljesítek. 
27. Az információkhoz csak szolgálati úton lehet hozzájutni. 
28. Itt a jó teljesítmény az elbocsátástól való félelemből ered. 
29. A többség azonosul a céggel. 
30. Nincsenek alkotó szellemű munkatársaim. 
31. Úgy érzem magam itt, mint egy családban. 
32. Nagy itt a szervezetlenség. 
33. Rosszul érzem magam a munkatársaim között. 
34. Az emberek számára közömbös, hogy pont itt dolgoznak. 
35. A természeti értékeknél fontosabb nálunk a profit. 
36. A munkahelyemen nem tartják tiszteletben az egyéniségemet.  
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IX. Szociális munka én-hatékonyság kérdőív 

 

Végül az elkövetkező kérdésekben arról kell nyilatkoznia, hogy milyennek ítéli meg saját 

szakmájához kötődő tevékenységekben Önmaga képességeit? Jelölje a következő 10 fokú 

skálán a következőképp: 1= egyáltalán nem tudom-----5 = közepes mértékben tudom-------10 = 

magabiztosan tudom 

MENNYIRE BIZTOS ABBAN,  HOGY MEG TUDNÁ TENNI A KÖVETKEZŐKET? 

1. kezdeményezni és fenntartani empatikus, kulturálisan érzékeny, nem ítélkező, fegyelmezett 

kapcsolatot a kliensekkel         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. feltárni és értelmezni azokat a tört.i-gazd-i-tsd-i tényezőket, melyek hatnak a kliens érzelmeire/visel- 

kedésére, hogy ezekből biopszichoszociális értékeléseket és beavatkozási terveket fejleszthessen 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. pszichológiai és tsd-elméleteket alkalmazni az egyénekkel/csoportokkal/családokkal való 

munkájában 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. megérteni a belső konfliktusok és társadalmi erők dialektikáját egy adott esetben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. hatásosan beavatkozni egyéneknél      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. hatásosan beavatkozni családoknál     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. hatásosan beavatkozni csoportoknál     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. együttműködni különféle szervezetekkel a kliensek javára ( segélyszervezetek,) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. társadalmi munkában felvállalni a változató szerepét,  azonosítani a klienseknek  nyújtott  

szolgáltatások hiányosságait és komolyan tegyen ellenük   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. a szolgált. nyújtó rendszeren belül működő csapat tagjaként hatékonyan dolgozni,  

hogy következetesen véghezvigye a szerv-i/ügyfelekkel kapcs.feladatokat   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. a gyakorlatban alkalmazni a helyes önértékelést, felismerni a saját személyes értékeit 

 és elfogultságait, és megakadályozni, hogy a gyakorlatban érvényesüljenek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. kritikusan szemlélni saját cselekedeteit, megfelelő módon segítséget kérni, és a folyamatos szakmai 

fejlődést szem előtt tartani      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. a szakma etikájának és értékeinek megfelelően cselekedni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. a szociális törvények munkájában fontos részét értelmezni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. meghatározni 1-1 fontos tsd-i nézet hatását a sérülékeny klienscsoportokra (pl. a szoc. támog. 

intézk.)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. könyvtári/on-line forrásokat használni gyakorlati kutatásokról megjelent cikkekről és beszámolókról   

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. kritikai szempontból feldolgozni és megérteni a szakirodalmat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. megfelelő kutatási módszerrel (pl. statiszt. mutatók ) értékelni saját gyakorlatát  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. részt venni a gyakorlatban előforduló probl. megoldására irányuló kutatási  módszerek 

alkalmazásában  

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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20. a klienseknek olyan módszereket tanítani, amelyekkel oldhatják a feszültségeiket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. megtanítani a klienseket, hogyan akadályozzák meg, hogy  bizonyos problémáik újra előforduljanak    

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. segíteni a klienseket, hogy a problémáikhoz hozzájáruló hibás gondolkozásmódjukat visszaszorítsák    

         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. segíteni a klienseket abban, hogy előre lássák a nekik  

problémát okozó helyzeteket     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. olyan módszereket/eljárásokat tanítani a klienseknek, amelyekkel megoldhatnak bizonyos 

problémákat  

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. segíteni a klienst, hogy jobban megértse, viselkedésének következménye hogyan hat a problémáira  

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. megtanítani a klienseknek, hogyan kezeljék rossz érzéseiket  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. bemutatni a klienseknek, hogyan fejezzék ki hatékonyabban mások számára gondolataikat és 

érzéseiket  

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. segíteni a klienseket, hogy a konzultációkon kívül is gyakorolhassák az új probl.-megoldó 

képességeiket  

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. kommunikációs készségeit fejleszteni a klienseknek   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. megtanítani a klienseknek, hogyan kezeljék saját problémás viselkedésüket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. megmutatni a klienseknek, hogyan jutalmazhatják magukat, ha problémájuk megoldásában  

előrehaladást érnek el       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. megtanítani a klienseknek, hogyan oldjanak meg feladatokat hatékonyabban        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. edzeni a klienseket a hatékonyabb döntéshozatalra   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. megtanítani a klienseknek az egészségtelen szokások csökkentésének módszereit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. megmutatni nekik, hogyan szabjanak határt mások helytelen viselkedésének        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. felbecsülni az anyagi forrásaik szintjét    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. felügyelni a más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

38. mások érdekében közbenjárni      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. más szolgáltatásokhoz átirányítani     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. a kliensek problémáihoz kapcsolódó társadalmi problémákat és a szociálpolitikát elemezni  

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. tájékoztatást adni más, a kliensek rendelkezésére álló szolgáltatásokról  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. más intézményekhez kapcsolódni a szolgáltatások koordinálásában  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. gondolatokat és érzelmeket visszatükrözni, hogy a kliens úgy érezze, megértik      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44. együttérzést mutatni, hogy a kliensek úgy érezzék, megbízhatnak önben  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. érzelmi támogatást nyújtani a klienseknek    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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46. azt éreztetni a kliensekkel, hogy megnyílhatnak ön előtt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. a kezelés során kialakult kapcsolatot felhasználni arra, hogy a kliens elfogadva érezze magát annak, 

aki   

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. rámutatni a sikereikre, hogy növekedjen önbizalmuk  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. konkrét pontokban meghatározni a kliens problémáit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. együttműködni a kliensekkel a beavatkozások céljainak kijelölésében          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. konkrét pontokban meghatározni a problémamegoldó beavatkozás céljait        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52. megkérni a klienseket, hogy értékeljék az együttműködésük hatását önmagukra    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Kedves Hallgató! 

 

J. Klér Andrea vagyok, s jelenleg a doktori disszertációm alapját képező kutatásomhoz gyűjtök 

adatokat. Ebben szeretném az Ön segítségét kérni, a következő kérdőív kitöltése által. Témám: 

a humán segítő szakemberek pályaszocializációjának sajátosságai. A kérdőívben olyan 

kérdéseket talál, mely saját készségeiről, lehetőségeiről, terveiről érdeklődik. Nincsenek jó 

vagy rossz válaszok, de az, hogy a kérdéseket lehetőség szerint hiánytalanul értékelje, az 

mindenképp fontos a vizsgálat eredményessége érdekében! Az adatok feldolgozása a szakmai 

etikai normáknak megfelelően bizalmasan zajlik, anonim módon történik.   

Együttműködését és részvételét a kutatásban ezúton is köszönöm! 

(Amennyiben a vizsgálattal kapcsolatban további kérdései vannak, vagy kíváncsi saját személyes 

profiljára, úgy szívesen válaszolok az email-en küldött megkeresésre!  kler.andrea@gtk.szie.hu ) 

 

III. Pszichoszociális háttér 

 

1. Életkor:              2. Nem:     1. férfi 2. nő 

 

3. Képző intézmény neve:             4. Szak: 

5.    Tagozat:  1. nappali 2. levelező         6. Évfolyam: 

7.    Specializációs irány, ha van: 

Szülei legmagasabb iskolai végzettsége (A megfelelőt karikázza be!): 

8. Anya       9. Apa 

1. általános iskola     1. általános iskola 
2. szakmunkásképző    2. szakmunkásképző 
3. szakközépiskola    3. szakközépiskola 
4. gimnázium     4. gimnázium 
5. főiskola      5. főiskola 
6. egyetem     6. egyetem 

 

10. Lakhely:   1. főváros     2. vidéki nagyváros     3. kisváros    4. község/falu  

11. Az egyetemi képzés megkezdése előtt volt-e a szociális területről munkatapasztalata?  

1. Igen  2. Nem 

12.  Ha igen, az mennyi ideig tartott: ……………………….. 

13.  Jelenleg dolgozik-e a szakmában?    1. Igen   2. Nem  

14. Ha igen, milyen időtartamban: Heti …….......órában, alkalmanként   

II. „KÉPZÉS FIT” mérőeszköz 

mailto:kler.andrea@gtk.szie.hu
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A következői kérdésekben saját szakjával kapcsolatban kérdezzük! Kérem jelölje meg, hogy 
az egyes állításokkal, milyen mértékben ért egyet! 

(1) egyáltalán nem értek egyet vele, (2) közepesen nem értek vele egyet, (3) kissé nem értek vele egyet, 
(4) kissé egyetértek, (5) közepesen egyetértek, (6) nagyon egyetértek 

1. Alapvetően elégedettnek érzem magam azzal, hogy ezt a képzést választottam.    1   2  3  4  5  6 

2. Jól érzem magam ezen a szakon.           1   2  3  4  5  6 

3. Gyakran fontolgatom, hogy átjelentkezek egy másik képzésre.       1   2  3  4  5  6 

III. BFI 

Az alábbiakban különböző személyiségjellemzőket talál, amelyek közül néhány jellemző 

lehet Önre, néhány pedig nem. Kérjük, jelölje ötfokozatú skálán, hogy az adott állításokkal 

mennyire ért velük egyet! 

 1 - Egyáltalán nem értek egyet   2 - Inkább nem értek egyet   3 - egyet is értek, meg nem is   4 – Egyetértek    5 - Teljesen 

egyetértek 

Olyannak látom magam, mint aki … 1 2 3 4 5 

1. beszédes ..………………………………………………………………... O O O O O 

2. hajlamos másokban keresni a hibát……...……………………………….. O O O O O 

3. alapos és precíz munkát végez.…………………………………………... O O O O O 

4. rossz kedélyállapotú, lehangolt…………………………………………… O O O O O 

5. kreatív, találékony………………………………………………………... O O O O O 

6. zárkózott, tartózkodó..…………………………………………………… O O O O O 

7. önzetlenül viselkedik másokkal és segítőkész……………………………... O O O O O 

8. egy kissé hanyag, nemtörődöm…..……………………………………….. O O O O O 

9. nyugodt és a stresszt jól kezeli...………………………………………….. O O O O O 

10. a legkülönfélébb dolgok iránt érdeklődik………………………………...  O O O O O 

11. teli van energiával..……………………………………………………… O O O O O 

12. kissé kötekedő és vitatkozó……………………………………………... O O O O O 

13. a munkájában lelkiismeretes és megbízható…………………………….. O O O O O 

14. időnként feszült………………………………………………………… O O O O O 

15. eredeti és mélyenszántó gondolatai vannak…………………………….. O O O O O 

16. lelkes, rengeteg dologért rajong..……………………………………….. O O O O O 

17. egy megbocsátó természetű személy…………………………………….. O O O O O 
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18. szétszórtságra hajlamos………………………..………………………... O O O O O 

19. sokat aggodalmaskodik………………………………………………….. O O O O O 

20. élénk képzelőerővel rendelkezik.………………………………………... O O O O O 

21. szűkszavú, hajlamos a csendességre…...………………………………… O O O O O 

22. általában megbízik másokban...…………………………………………. O O O O O 

23. hajlamos a lustaságra……………………………………………………. O O O O O 

24. érzelmileg kiegyensúlyozott, nem borul ki könnyen……………………... O O O O O 

25. leleményes………………………………………………………………. O O O O O 

26. magabiztos, tudja mit akar………………………………………………. O O O O O 

27. hűvös és zárkózott is tud lenni………………………………………….. O O O O O 

28. mindaddig kitart, amíg az elkezdett feladatot be nem fejezi...…………… O O O O O 

29. néha szeszélyes és kiszámíthatatlan ……………………………………..  O O O O O 

30. kedveli a művészetet és fogékony az esztétikai élményekre.…………….. O O O O O 

31. néha szégyenlős és gátlásos…………………………………………….... O O O O O 

32. szinte mindenkivel kedves és előzékeny………………………………… O O O O O 

33. hatékonyan intézi a dolgait..……………………………………………... O O O O O 

34. feszült helyzetben is képes higgadt maradni …………………………….. O O O O O 

35. szereti a megszokott dolgokat, a rutinszerű munkát……………………... O O O O O 

36. társaságkedvelő…………………………………………………………. O O O O O 

37. néha goromba és udvariatlan másokkal...………………………………... O O O O O 

38. céltudatos és a terveit véghez viszi.……………………………………… O O O O O 

39. könnyen ideges lesz……………………………………………………...  O O O O O 

40. szeret elmélkedni és eljátszani a gondolatokkal ………………………… O O O O O 

41. kevéssé érdeklődik a művészetek iránt…………………………………... O O O O O 

42. szeret másokkal együttműködni.………………………………………… O O O O O 

43. munkájában könnyen megzavarható, figyelme könnyen elterelhető…..…. O O O O O 

44. kifinomult ízléssel rendelkezik a művészetek, a zene és az irodalom iránt..  O O O O O 
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IV. Karrierdöntési én-hatékonyság Skála – rövid változat 

 

Az alábbi állítások saját pályadöntéseivel kapcsolatos attitűdjeit térképezik fel. Értékelje, 

hogy mennyire igazak Önre az egyes állítások: 

1. Egyáltalán nem vagyok magabiztos  2. Kis mértékben vagyok magabiztos 3. Közepes mértékben vagyok magabiztos 

4. Nagy mértékben magabiztos vagyok 5. teljes mértékben magabiztos vagyok 

 

MENNYIRE BIZTOS ABBAN,  HOGY  MEG TUDNÁ TENNI A KÖVETKEZŐKET? 

1. Az interneten információt keresni az önt érdeklő foglalkozásokról. 1     2      3     4      5        

2. Kiválasztani egy szakot a megfontolásra érdemes szakok listájából. 1     2      3     4      5        

3. Eltervezni az elkövetkező öt évben elérendő céljait.   1     2      3     4      5        

4. Meghatározni, mit kell tennie, ha tanulmányi nehézsége támad az 

 ön által kiválasztott szakkal kapcsolatban.    1     2      3     4      5        

5. Pontosan értékelni a saját képességeit.    1     2      3     4      5        

6. Kiválasztani egy foglalkozást a megfontolásra érdemes foglalkozások  

listájából        1     2      3     4      5       . 

7. Meghatározni, mit kell tennie, hogy sikeresen befejezze a választott szakját1     2      3     4      5        

8. Kitartóan dolgozni a szakján vagy karriercélján, akkor is, ha sikertelenség éri1     2      3     4      5        

9. Meghatározni, mi lenne az ideális foglalkozás Önnek.   1     2      3     4      5        

10. Kideríteni egy szakma foglalkoztatási tendenciáit az elkövetkező tíz évre. 1     2      3     4      5        

11. Az önnek megfelelő életformához alkalmas karriert választani.  1     2      3     4      5        

12. Jó önéletrajzot készíteni.      1     2      3     4      5        

13. Szakot változtatni, ha nem tetszik az első választás.   1     2      3     4      5        

14. Eldönteni, mit értékel leginkább egy szakmában.   1     2      3     4      5        

15. Kideríteni az egy adott szakmát űző emberek átlagos éves jövedelmét. 1     2      3     4      5        

16. Döntést hozni egy karrierről, majd nem foglalkozni többet azzal, 

 hogy jó vagy rossz döntés volt-e     1     2      3     4      5        

17. Szakmát váltani, ha nincs megelégedve azzal, amit választott.  1     2      3     4      5        

18. Felderíteni, mit hajlandó és mit nem feláldozni azért, hogy elérje karriercéljait.1     2      3     4      5    

19. Beszélgetni valakivel, aki olyan szakmában dolgozik, ami önt érdekli. 1     2      3     4      5        

20. Az érdeklődésének megfelelő szakot vagy karriert választani.  1     2      3     4      5        

21. Kiválasztani olyan munkaadókat, cégeket és intézményeket, amelyek fontosak 

 az ön karrierlehetőségeihez.     1     2      3     4      5        

22. Meghatározni, hogy milyen életformát szeretne élni.   1     2      3     4      5        

23. Információt keresni diplomás képzésekről vagy felsőfokú szakmai 

képzést nyújtó iskolákról.       1     2      3     4      5        

24. Sikeresen megszervezni az állásinterjú folyamatát.   1     2      3     4      5        
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25. Kiválasztani néhány szóbajöhető alternatív szakot vagy karriert, ha az elsőként 

 kiválasztottra nem sikerülne bekerülni.    1     2      3     4      5        
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V. Munka kontroll kérdőív 

A következő kérdések az állásokról általában vallott hitére vonatkoznak, nem csak a szociális 

szakmára! Kérem, jelölje meg, hogy az egyes állításokkal mennyire ért egyet! 

1) nagyon nem ért egyet     2) közepesen nem ért egyet     3) enyhén nem ért egyet  

4) enyhén egyetért    5) közepesen egyetért      6) nagyon egyetért 

  

1. Egy állás annyit ér, amennyit kihoz belőle.                1     2      3     4      5       6 

2. A legtöbb állásban az ember legtöbbször eléri, amit kitűzött maga elé.  1   2      3     4      5       6 

3. Ha tudja, mit akar egy állástól, akkor talál olyan állást, ami ezt megadja.      1     2      3     4      5       6 

4. Ha az alkalmazottak nem értenek egyet a főnök döntésével, tenniük 

 kell ellene.         1     2      3     4      5       6 

5. Megkapni az óhajtott állást leginkább a véletlenen múlik.                           1     2      3     4      5       6 

6. Sok pénzt keresni elsősorban szerencse kérdése.                                        1     2      3     4      5       6 

7. A legtöbb ember képes jól végezni a munkáját, ha erőfeszítést tesz ezért.   1     2      3     4      5       6 

8. Hogy igazán jó álláshoz jusson, ahhoz fontos helyen levő családtagokra  

vagy barátokra van szükség.      1     2      3     4      5       6 

9. Az előléptetés rendszerint jószerencse kérdése.                                          1     2      3     4      5       6 

10. Amikor igazán jó állást kell kifogni, fontosabb az, hogy kit ismer,  

 mint az, hogy mit tud.       1     2      3     4      5       6 

11. Az olyan alkalmazottakat léptetik elő, akik jól végzik a munkájukat.            1     2      3     4      5       6 

12. Hogy sok pénzt keressen, ismerni kell a megfelelő embereket.                    1     2      3     4      5       6 

13. A legtöbb állásban sok szerencse kell ahhoz, hogy valaki kiváló alkalmazott 

 legyen.                       1     2      3     4      5       6 

14. Azok, akik jól végzik munkájukat, általában jutalomban részesülnek.          1     2      3     4      5       6 

15. A legtöbb alkalmazottnak több befolyása van a felettesére, mint gondolná.  1     2      3     4      5      6 

16. A legnagyobb különbség azok közt, akik sokat keresnek és akik keveset,  

a szerencse.                                                                                                 1     2      3     4      5       6 

 

VI. HALLGATÓI FIT mérőeszköz 

 

Mit gondol az Ön által jelenleg tanult szakról? Jelölje véleményét az alábbi skála 

segítségével: 

2) egyáltalán nem értek ezzel egyet  2) inkább nem értek ezzel egyet  3) közepesen értek ezzel  4) 

többnyire egyetértek ezzel  5) teljes mértékben egyetértek ezzel 

 

1. Azt hiszem ez a szak illik a saját személyiségemhez.  1     2      3     4      5      

2. Tudásom, képességeim és készségeim illik a szakma követelményeihez.1     2      3     4      5      
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3. Rendelkezem azokkal a tulajdonságokkal, amelyek értékesek ezen a pályán1     2      3     4      5      

VII. HALLGATÓI PÁLYATERV mérőeszköz 

Ha arra gondol, hogy tanulmányai végeztével az adott pályán helyezkedik el, hogyan ítéli 

meg a következőket a jövőjére nézve? Jelölje véleményét az alábbi skála segítségével: 

1) egyáltalán nem értek ezzel egyet  2) inkább nem értek ezzel egyet  3) közepesen értek ezzel  4) 

többnyire egyetértek ezzel  5) teljes mértékben egyetértek ezzel 

 

1. Ez a szakma intellektuálisan inspirál majd engem.   1     2      3     4      5   

2. A munkám elégedetté fog tenni.     1     2      3     4      5   

3. Munkatársaim közt jól megtalálom majd a helyem.   1     2      3     4      5   

4. Ez a szakma lehetővé teszi számomra a kellően sokrétű munkát. 1     2      3     4      5   

5. Úgy tudok majd dolgozni, hogy a képességeimet jól kihasználom. 1     2      3     4      5   

6. Lehetővé teszi számomra a megfelelő szakmai fejlődést.   1     2      3     4      5   

7. Megvizsgálva érdeklődésem, értékrendem és képességeim, ezen a pályán 

 megvalósíthatónak látom karriercéljaim.      1     2      3     4      5   

8. E karrierúton úgy vélem kellő támogatást kaphatok szakmai környezetemtől.1     2      3     4      5   

9. Alapvetően úgy gondolom, hogy elégedett leszek majd e pályán.  1     2      3     4      5  

10. Szerintem élvezni fogom az ezen a területen végzett munkát.  1     2      3     4      5  
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VIII. Szociális munka én-hatékonyság kérdőív 

 

Végül az elkövetkező kérdésekben arról kell nyilatkoznia, hogy milyennek ítéli meg saját 

szakmájához kötődő tevékenységekben Önmaga képességeit akkor, ha majd egyetemi 

képzése lezárult?  Jelölje a következő 10 fokú skálán a következőképp: 1= egyáltalán nem 

tudom-----5 = közepes mértékben tudom-------10 = magabiztosan tudom 

MENNYIRE BIZTOS ABBAN,  HOGY MEG TUDNÁ TENNI A KÖVETKEZŐKET? 

1. kezdeményezni és fenntartani empatikus, kulturálisan érzékeny, nem ítélkező, fegyelmezett 

kapcsolatot a kliensekkel    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. feltárni és értelmezni azokat a tört.i-gazd-i-tsd-i tényezőket, melyek hatnak a kliens érzelmeire/visel- 

kedésére, hogy ezekből biopszichoszociális értékeléseket és beavatkozási terveket fejleszthessen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. pszichológiai és tsd-elméleteket alkalmazni az egyénekkel/csoportokkal/családokkal való 

munkájában 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. megérteni a belső konfliktusok és társadalmi erők dialektikáját egy adott esetben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. hatásosan beavatkozni egyéneknél  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. hatásosan beavatkozni családoknál  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. hatásosan beavatkozni csoportoknál   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. együttműködni különféle szervezetekkel a kliensek javára ( segélyszervezetek,…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. társadalmi munkában felvállalni a változató szerepét,  azonosítani a klienseknek  nyújtott  

szolgáltatások hiányosságait és komolyan tegyen ellenük 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. a szolgált. nyújtó rendszeren belül működő csapat tagjaként hatékonyan  

dolgozni, hogy következetesen véghezvigye a szerv-i/ügyfelekkel kapcs 

.feladatokat1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. a gyakorlatban alkalmazni a helyes önértékelést, felismerni a saját személyes értékeit 

 és elfogultságait, és megakadályozni, hogy a gyakorlatban érvényesüljenek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. kritikusan szemlélni saját cselekedeteit, megfelelő módon segítséget kérni, és a folyamatos szakmai 

fejlődést szem előtt tartani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. a szakma etikájának és értékeinek megfelelően cselekedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. a szociális törvények munkájában fontos részét értelmezni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. meghatározni 1-1 fontos tsd-i nézet hatását a sérülékeny klienscsoportokra (pl. a szoc. támog. 

intézk.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. könyvtári/on-line forrásokat használni gyakorlati kutatásokról megjelent cikkekről és beszámolókról   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. kritikai szempontból feldolgozni és megérteni a szakirodalmat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. megfelelő kutatási módszerrel (pl. statiszt. mutatók …) értékelni saját gyakorlatát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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19. részt venni a gyakorlatban előforduló probl. megoldására irányuló kutatási  módszerek 

alkalmazásában  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. a klienseknek olyan módszereket tanítani, amelyekkel oldhatják a feszültségeiket  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. megtanítani a klienseket, hogyan akadályozzák meg, hogy  bizonyos problémáik újra előforduljanak    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. segíteni a klienseket, hogy a problémáikhoz hozzájáruló hibás gondolkozásmódjukat visszaszorítsák    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. segíteni a klienseket abban, hogy előre lássák a nekik problémát 

 okozó helyzeteket  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. olyan módszereket/eljárásokat tanítani a klienseknek, amelyekkel megoldhatnak bizonyos 

problémákat  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. segíteni a klienst, hogy jobban megértse, viselkedésének következménye hogyan hat a problémáira  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. megtanítani a klienseknek, hogyan kezeljék rossz érzéseiket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. bemutatni a klienseknek, hogyan fejezzék ki hatékonyabban mások számára gondolataikat és 

érzéseiket  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. segíteni a klienseket, hogy a konzultációkon kívül is gyakorolhassák az új probl.-megoldó 

képességeiket  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. kommunikációs készségeit fejleszteni a klienseknek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. megtanítani a klienseknek, hogyan kezeljék saját problémás viselkedésüket           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. megmutatni a klienseknek, hogyan jutalmazhatják magukat, ha problémájuk megoldásában  

előrehaladást érnek el  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. megtanítani a klienseknek, hogyan oldjanak meg feladatokat hatékonyabban         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. edzeni a klienseket a hatékonyabb döntéshozatalra               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. megtanítani a klienseknek az egészségtelen szokások csökkentésének módszereit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. megmutatni nekik, hogyan szabjanak határt mások helytelen viselkedésének         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. felbecsülni az anyagi forrásaik szintjét                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. felügyelni a más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. mások érdekében közbenjárni                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. más szolgáltatásokhoz átirányítani                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. a kliensek problémáihoz kapcsolódó társadalmi problémákat és a szociálpolitikát elemezni  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. tájékoztatást adni más, a kliensek rendelkezésére álló szolgáltatásokról             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. más intézményekhez kapcsolódni a szolgáltatások koordinálásában             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. gondolatokat és érzelmeket visszatükrözni, hogy a kliens úgy érezze, megértik      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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44. együttérzést mutatni, hogy a kliensek úgy érezzék, megbízhatnak önben             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. érzelmi támogatást nyújtani a klienseknek                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. azt éreztetni a kliensekkel, hogy megnyílhatnak ön előtt               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. a kezelés során kialakult kapcsolatot felhasználni arra, hogy a kliens elfogadva érezze magát annak, 

aki   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. rámutatni a sikereikre, hogy növekedjen önbizalmuk               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. konkrét pontokban meghatározni a kliens problémáit                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. együttműködni a kliensekkel a beavatkozások céljainak kijelölésében             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. konkrét pontokban meghatározni a problémamegoldó beavatkozás céljait            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52. megkérni a klienseket, hogy értékeljék az együttműködésük hatását önmagukra    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Munka kontroll skálák faktoranalízisének eredményei 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,824 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2568,135 

df 120 

Sig. ,000 
 

Reliabilitás külső kontroll 
 

N % 

 Cases Valid 606 99,0 

Excludeda 6 1,0 

Total 612 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,832 ,832 5 
 
Reliabilitás belső kontroll 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 606 99,0 

Excludeda 6 1,0 

Total 612 100,0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,606 ,604 5 
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Protekció skála item analízise  
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale 

Varianc

e if 

Item 

Delete

d 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Munka_Kontroll_0

7 

12,4769 12,147 -,069 ,009 ,788 

Munka_Kontroll_0

8 

10,2162 6,444 ,603 ,442 ,379 

Munka_Kontroll_1

0 

10,3828 6,670 ,535 ,371 ,439 

Munka_Kontroll_1

2 

10,3795 6,838 ,583 ,392 ,404 
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A KARRIERDÖNTÉSI ÉN-HATÉKONYSÁG skálák faktoranalízise 

ÖNBECSLÉS skála: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,791 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 350,445 

df 10 

Sig. ,000 

 

FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK skála:  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,594 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 284,001 

df 10 

Sig. ,000 
 

 
Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumul

ative 

% Total 

% of 

Varia

nce Cumulative % 

1 1,886 37,724 37,724 1,886 37,724 37,724 1,752 35,0

33 

35,033 

2 1,111 22,217 59,941 1,111 22,217 59,941 1,245 24,9

08 

59,941 

3 ,878 17,559 77,500       
4 ,698 13,961 91,461       
5 ,427 8,539 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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CÉLOK KIVÁLASZTÁSA skála:  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,721 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 256,820 

df 10 

Sig. ,000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 

Cumulative 

% Total % of Variance 

Cumulativ

e % 

1 2,020 40,408 40,408 2,020 40,408 40,408 

2 ,974 19,478 59,886    
3 ,740 14,796 74,682    
4 ,674 13,488 88,170    
5 ,592 11,830 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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TERVEZÉS skála 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,760 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 319,965 

df 10 

Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 2,205 44,099 44,099 2,205 44,099 44,099 

2 ,834 16,676 60,775    
3 ,732 14,633 75,409    
4 ,658 13,169 88,577    
5 ,571 11,423 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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PROBLÉMAMEGOLDÁS skála 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,723 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 435,860 

df 10 

Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,320 46,398 46,398 2,320 46,398 46,398 

2 ,975 19,491 65,889    
3 ,682 13,633 79,522    
4 ,563 11,264 90,786    
5 ,461 9,214 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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A karrierdöntési én-hatékonyság skálák megbízhatósági vizsgálata: 

ÖNBECSLÉS skála 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,703 ,705 5 

FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK skála 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,533 ,547 5 

CÉLOK KITŰZÉSE skála 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,590 ,617 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

cdse_02 15,3256 5,033 ,363 ,200 ,526 

cdse_06 15,5168 5,189 ,446 ,241 ,495 

cdse_11 15,7773 4,818 ,388 ,156 ,511 

cdse_16 16,4055 4,995 ,199 ,050 ,639 

cdse_20 15,3445 5,035 ,410 ,194 ,503 

TERVEZÉS skála 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,675 ,681 5 

PROBLÉMAMEGOLDÁS skála 
Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,709 ,709 5 
 

SZOCIÁLIS MUNKA ÉN-HATÉKONYSÁG skálák faktoranalízisének eredményei 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,958 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 16641,954 

df 1326 

Sig. ,000 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,953 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9550,889 

df 435 

Sig. ,000 
 

Reliabilitás vizsgálatok: 

1. faktor TANíTÁS: (26-35. item)  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,940 ,941 10 

2. faktor EMPÁTIA (43-50 item) 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,934 ,934 8 

3. faktor : PROBLÉMAMEGOLDÁS (20-25ig) 
Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,921 ,921 6 

 

 

4. faktor: ELEMZÉS: 15-19 item +40-es 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,866 ,865 6 
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A „KÉPZÉS FIT” SKÁLA vizsgálatának eredményei 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

KÉPZÉS FIT 1 4,9280 1,13290 486 

KÉPZÉS FIT 2 5,1008 1,08795 486 

KÉPZÉS FIT 3 5,4012 1,18126 486 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,623 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 444,938 

df 3 

Sig. ,000 

Communalities 

 Initial Extraction 

KÉPZÉS FIT 1 1,000 ,764 

KÉPZÉS FIT 2 1,000 ,789 

KÉPZÉS FIT 3 1,000 ,473 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 2,026 67,518 67,518 2,026 67,518 67,518 

2 ,689 22,976 90,494    
3 ,285 9,506 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Megbízhatóság vizsgálat 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 486 97,8 

Excludeda 11 2,2 

Total 497 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,749 ,753 3 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KÉPZÉS FIT 1 4,9280 1,13290 486 

KÉPZÉS FIT 2 5,1008 1,08795 486 

KÉPZÉS FIT 3 5,4012 1,18126 486 
 

„HALLGATÓI FIT”skála faktoranalízise 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,702 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 520,058 

df 3 

Sig. ,000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 2,197 73,243 73,243 2,197 73,243 73,243 

2 ,476 15,879 89,122    
3 ,326 10,878 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,816 3 
 

 

„SZAKMAI FIT” skála faktoranalízise 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,697 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 97,561 

df 6 

Sig. ,000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 2,217 55,416 55,416 2,217 55,416 55,416 

2 ,768 19,209 74,625    
3 ,609 15,219 89,844    
4 ,406 10,156 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,724 4 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 116 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 116 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
„HALLGATÓI PÁLYATERV” skála faktoranalízise 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,934 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2560,128 

df 45 

Sig. ,000 
 
  



3/3. számú melléklet 

 
 

 
Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,644 56,443 56,443 5,644 56,443 56,443 

2 ,870 8,696 65,139    
3 ,722 7,223 72,362    
4 ,542 5,416 77,778    
5 ,501 5,013 82,791    
6 ,445 4,455 87,246    
7 ,378 3,784 91,030    
8 ,345 3,453 94,483    
9 ,320 3,204 97,687    
10 ,231 2,313 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,913 ,912 10 
 

„SZAKMAI PÁLYATERV” skála faktoranalízise 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,891 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 622,734 

df 45 

Sig. ,000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 5,588 55,882 55,882 5,588 55,882 55,882 

2 ,878 8,782 64,664    
3 ,750 7,504 72,168    
4 ,621 6,206 78,374    
5 ,552 5,524 83,897    
6 ,472 4,718 88,616    
7 ,363 3,628 92,244    
8 ,293 2,934 95,178    
9 ,271 2,710 97,887    
10 ,211 2,113 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,901 ,911 10 
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A „TEAMKULTÚRA” itemek vizsgálata 
 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 322,741 

df 21 

Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Varia

nce 

Cumulat

ive % 

1 3,690 52,713 52,713 3,690 52,713 52,713 3,688 52,6

89 

52,689 

2 1,146 16,367 69,080 1,146 16,367 69,080 1,147 16,3

91 

69,080 

3 ,561 8,011 77,092       
4 ,520 7,422 84,514       
5 ,425 6,072 90,585       
6 ,374 5,343 95,929       
7 ,285 4,071 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 

T34 ,806 ,037 

T36 ,802 ,048 

T28 ,797 ,104 

T19 ,783 -,347 

T33 ,763 ,264 

T31 ,751 -,236 

T11 ,034 ,942 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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A TEAMKULTÚRA második analízise 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,864 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 308,101 

df 15 

Sig. ,000 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,871 6 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

T19 3,9483 1,21473 116 

T28 4,1810 ,96548 116 

T36 4,2672 1,04970 116 

T33 4,5776 ,87627 116 

T34 4,2069 ,94655 116 

T31 3,4310 1,15136 116 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

T19 20,6638 15,564 ,697 ,847 

T28 20,4310 17,308 ,682 ,848 

T36 20,3448 16,663 ,695 ,845 

T33 20,0345 18,190 ,637 ,856 

T34 20,4052 17,321 ,698 ,846 

T31 21,1810 16,323 ,652 ,854 
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A többszörös lineáris regressziószámítás eredményei 

 
Variables  Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lelkstand, 
erzstand, 
mkstand, 
barstand 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: dstand 

 
 
 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .530a ,281 ,262 ,15677 1,870 

a. Predictors: (Constant), lelkstand, erzstand, mkstand, barstand 
b. Dependent Variable: dstand 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 1,442 4 ,361 14,669 .000a 

Residual 3,687 150 ,025     
Total 5,129 154       

a. Predictors: (Constant), lelkstand, erzstand, mkstand, barstand 
b. Dependent Variable: dstand 

 

Coeffic ients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,417 ,074   5,613 ,000     

mkstand ,013 ,084 ,012 ,161 ,872 ,911 1,098 

barstand ,104 ,070 ,112 1,494 ,137 ,857 1,167 

erzstand -,228 ,109 -,147 -2,084 ,039 ,962 1,040 

lelkstand ,385 ,063 ,449 6,088 ,000 ,880 1,137 

a. Dependent Variable: dstand 

 

Collinearity Diagnos tics a 
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Model 

Di
me
nsi
on Eigenvalue 

Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) mkstand 
barsta

nd erzstand lelkstand 
1 1 4,492 1,000 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 

2 ,253 4,217 ,00 ,00 ,08 ,66 ,04 

3 ,154 5,407 ,00 ,49 ,07 ,16 ,06 

4 ,079 7,531 ,00 ,00 ,60 ,02 ,63 

5 ,022 14,242 1,00 ,51 ,24 ,15 ,27 

a. Dependent Variable: dstand 

 

Res iduals  Statis tics a 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,4024 ,8778 ,6675 ,09677 155 

Residual -,36983 ,41618 ,00000 ,15472 155 

Std. Predicted Value -2,740 2,173 ,000 1,000 155 

Std. Residual -2,359 2,655 ,000 ,987 155 

a. Dependent Variable: dstand 
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A logisztikus regresszió számítás eredményei – hallgatók körében 

 

N Percent
Included in Analysis 101 20,3

Missing Cases 396 79,7

Total 497 100,0

0 ,0

497 100,0

Original Value Internal Value
.00 0

1.00 1

Parameter 
coding

(1)
nappali 38 1,000

levelez? 63 ,000

férfi 10 1,000

n? 91 ,000

Block 0: Beginning Block

.00 1.00
.00 0 37 ,0

1.00 0 64 100,0

63,4

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 0 Constant ,548 ,207 7,040 1 ,008 1,730

Score df Sig.
nem(1) ,854 1 ,355

életkor 1,854 1 ,173

tagozat(1) ,212 1 ,645

KEPZES_FIT 21,583 1 ,000

CDSE_sum 34,383 1 ,000

FIT_SKÁLA 41,576 1 ,000

NEUROTICITAS_SKÁLA 1,703 1 ,192

EXTROVERZIO_SKÁLA 5,858 1 ,016

BARATSAGOSSAG_SKÁLA 6,804 1 ,009

LELKIISMERETESSEG_SK
ÁLA

20,797 1 ,000

v5 2,739 1 ,098

58,590 11 ,000

Block 1: Method = Enter

Chi-square df Sig.
Step 78,393 11 ,000

Block 78,393 11 ,000

Model 78,393 11 ,000

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square
Nagelkerke R 

Square
1 54.316a ,540 ,738

Step Chi-square df Sig.
1 1,977 8 ,982

Observed Expected Observed Expected
1 10 9,951 0 ,049 10

2 10 9,534 0 ,466 10

3 7 7,806 3 2,194 10

4 5 4,938 5 5,062 10

5 3 2,728 7 7,272 10

6 1 1,221 9 8,779 10

7 1 ,473 9 9,527 10

8 0 ,226 10 9,774 10

9 0 ,106 10 9,894 10

10 0 ,018 11 10,982 11

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

 palyaterv_kat = .00 palyaterv_kat = 1.00

Total
Step 1

Omnibus Tests of Model Coefficients

 
Step 1

Model Summary

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001. 

Hosmer and Lemeshow Test

a. Constant is included in the model. b. The cut value is .500 

Variables in the Equation

 

Variables not in the Equation

 
Step 0 Variables

Overall Statistics

Classification Tablea,b

Observed

Predicted

palyaterv_kat
Percentage 

Correct
Step 0 palyaterv_kat

Overall Percentage

Dependent Variable Encoding

Categorical Variables Codings

 
Frequency

tagozat

nem

Case Processing Summary

Unweighted Casesa

Selected Cases

Unselected Cases

Total

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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.00 1.00
.00 31 6 83,8

1.00 4 60 93,8

90,1

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
nem(1) 2,179 1,500 2,108 1 ,147 8,833

életkor -,034 ,053 ,415 1 ,519 ,966

tagozat(1) -1,817 ,988 3,378 1 ,066 ,163

KEPZES_FIT ,354 ,210 2,833 1 ,092 1,425

CDSE_sum ,165 ,054 9,325 1 ,002 1,180

FIT_SKÁLA ,898 ,286 9,839 1 ,002 2,454

NEUROTICITAS_SKÁLA -,027 ,108 ,063 1 ,802 ,973

EXTROVERZIO_SKÁLA -,017 ,139 ,015 1 ,903 ,983

BARATSAGOSSAG_SKÁLA ,165 ,137 1,460 1 ,227 1,179

LELKIISMERETESSEG_SK
ÁLA

,072 ,113 ,406 1 ,524 1,074

v5 -,084 ,097 ,746 1 ,388 ,920

Constant -33,677 10,160 10,987 1 ,001 ,000

a. The cut value is .500 

Variables in the Equation

 
Step 1a

a. Variable(s) entered on step 1: nem, életkor, tagozat, KEPZES_FIT, CDSE_sum, FIT_SKÁLA, NEUROTICITAS_SKÁLA, EXTROVERZIO_SKÁLA, BARATSAGOSSAG_SKÁLA, LELKIISMERETESSEG_SKÁLA, v5. 

Classification Tablea

Observed

Predicted

palyaterv_kat
Percentage 

Correct
Step 1 palyaterv_kat

Overall Percentage



/4. számú melléklet 

 
 

A logisztikus regresszió számítás eredményei – a szakmában dolgozók körében 

 

N Percent
Included in Analysis 114 98,3

Missing Cases 2 1,7

Total 116 100,0

0 ,0

116 100,0

Original Value Internal Value
.00 0

1.00 1

Block 0: Beginning Block

.00 1.00
.00 66 0 100,0

1.00 48 0 ,0

57,9

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 0 Constant -,318 ,190 2,818 1 ,093 ,727

Score df Sig.
mióta ,274 1 ,601

OPTIMIZMUS_SKALA 2,183 1 ,140

SZAKMAI_FIT 26,064 1 ,000

v2 12,262 1 ,000

DIENER_SKÁLA 16,405 1 ,000

EXTROVERZIO_SKALA 8,272 1 ,004

BARATSAGOSSAG_SKALA 3,267 1 ,071

LELKIISMERETESSEG_SK
ALA

7,190 1 ,007

NEUROTICITAS_SKALA 5,088 1 ,024

SWSE_sum 2,481 1 ,115

41,314 10 ,000

Block 1: Method = Enter

Chi-square df Sig.
Step 51,621 10 ,000

Block 51,621 10 ,000

Model 51,621 10 ,000

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square
Nagelkerke R 

Square
1 103.562a ,364 ,490

Step Chi-square df Sig.
1 7,981 8 ,435

Observed Expected Observed Expected
1 11 10,786 0 ,214 11

2 10 10,406 1 ,594 11

3 9 9,533 2 1,467 11

4 7 8,592 4 2,408 11

5 10 7,817 1 3,183 11

6 9 6,561 2 4,439 11

7 4 5,121 7 5,879 11

8 2 3,418 9 7,582 11

9 3 2,460 8 8,540 11

10 1 1,305 14 13,695 15

 szakmai_palyaterv_kat = .00 szakmai_palyaterv_kat = 1.00

Total
Step 1

 
Step 1

Model Summary

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 

Hosmer and Lemeshow Test

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

Variables not in the Equation

 
Step 0 Variables

Overall Statistics

Omnibus Tests of Model Coefficients

Step 0 szakmai_palyaterv_kat

Overall Percentage

a. Constant is included in the model. b. The cut value is .500 

Variables in the Equation

 

Dependent Variable Encoding

Classification Tablea,b

Observed

Predicted

szakmai_palyaterv_kat
Percentage 

Correct

Case Processing Summary

Unweighted Casesa

Selected Cases

Unselected Cases

Total

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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.00 1.00
.00 57 9 86,4

1.00 12 36 75,0

81,6

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
mióta ,022 ,035 ,394 1 ,530 1,022

OPTIMIZMUS_SKALA ,106 ,060 3,142 1 ,076 1,111

SZAKMAI_FIT ,492 ,137 12,831 1 ,000 1,636

v2 ,191 ,080 5,738 1 ,017 1,210

DIENER_SKÁLA ,114 ,054 4,469 1 ,035 1,120

EXTROVERZIO_SKALA -,017 ,065 ,065 1 ,799 ,984

BARATSAGOSSAG_SKALA -,004 ,064 ,004 1 ,952 ,996

LELKIISMERETESSEG_SK
ALA

,058 ,065 ,801 1 ,371 1,060

NEUROTICITAS_SKALA ,014 ,063 ,050 1 ,823 1,014

SWSE_sum -,004 ,008 ,180 1 ,672 ,996

Constant -65,126 71,096 ,839 1 ,360 ,000

a. The cut value is .500 

Variables in the Equation

 
Step 1a

a. Variable(s) entered on step 1: mióta, OPTIMIZMUS_SKALA, SZAKMAI_FIT, v2, DIENER_SKÁLA, EXTROVERZIO_SKALA, BARATSAGOSSAG_SKALA, LELKIISMERETESSEG_SKALA, NEUROTICITAS_SKALA, SWSE_sum. 

Observed

Predicted

szakmai_palyaterv_kat
Percentage 

Correct
Step 1 szakmai_palyaterv_kat

Overall Percentage

Classification Tablea


