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I. Bevezetés 
A felsőfokú képzés végzettség nélküli történő félbehagyásának jelensége, mind az egyén, 

mind a felsőoktatási intézmények, mind a társadalom szintjén számos problémát vet fel, 
melynek nagyságrendjét jelzi, hogy hazánkban a 2009/2010-es tanévben az alapképzésüket 
megkezdő hallgatók közül 2014 tavaszáig minden harmadik az abszolutórium megszerzése 
nélkül hagyta félbe képzését (Stéger, 2015).  

A probléma azért is jelentős, mert ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképes, dinamikus 
és tudásalapú társadalommá váljon, az oktatásnak hangsúlyos szerepe van (Halász, 2007), de a 
gazdasági versenyképesség növelésén és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésén túl, az 
oktatásban való részvétel, különösen a felsőfokú képzések elvégzése szorosan kapcsolódik az 
egyén jövedelméhez, elhelyezkedési esélyeihez és jóllétéhez is (OECD, 2017). 

Jelen dolgozatban azokat, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen lebonyolított 
kutatásokat, illetve azok eredményeit fogjuk összegezni, melyeket a tárgykörben eddig 
lebonyolítottunk. A felmérések célja az volt, hogy a rendelkezésre álló szakirodalom 
segítségével kijelölt öt fókuszterületen feltárja a felsőoktatási lemorzsolódás háttértényezőit. 
Kiemelten vizsgáltuk az egyetemi és társas bevonódás, az egyetemi motivációk, az olyan 
pszichológiai változók, mint az állhatatosság, a jóllét, az észlelt kompetenciák, a felsőoktatással 
kapcsolatos előzetes elvárások és tapasztalatok inkongruenciája, a hallgatók családi és szociális 
háttere, illetve a lemorzsolódási szándék közötti kapcsolatot.  

A kutatások nagyobb részét aktív hallgatók körében bonyolítottuk le, így felmérések 
kimeneti változója a képzés félbehagyására irányuló gondolatok gyakorisága, illetve a képzés 
félbehagyásának szándéka volt. A lemorzsolódás jelenségét a képzések szintjén ragadtuk meg, 
és egyetlen felsőoktatási intézményben vizsgáltuk, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 
ami fővárosi, magas presztízsű, és országosan a legtöbb felvételi jelentkezőt vonzó intézmény 
révén kivételes hallgatói körrel rendelkezik.  

II. Elméleti háttér 
A lemorzsolódást és az ahhoz köthető tanulmányi sikeresség témakörét többféleképpen 

definiálhatjuk, mértékét több szinten (intézményi, egyéni, képzési) is meghatározhatjuk, ami 
nehezíti az adatok hazai és nemzetközi összevetését. Továbbá Magyarországon felmerül egy 
olyan speciális szempont is, hogy lemorzsolódónak tekinthetjük-e azokat, akiknél az 
abszolutóriumot nem követte a diploma megszerzése. Az OECD 2013-as Education at a Glance 
kiadvány adatai szerint Magyarországon a hallgatók alig 52,7%-a végez a képzési időn belül, 
ami a vizsgált országok közül a legkedvezőtlenebb arány (OECD, 2013).  

Mivel a hallgatók a képzést különféle okokból hagyhatják el, a képzés be nem 
fejezésének magas aránya nem feltétlenül jelenti sem a hallgató, sem a felsőfokú intézmény, 
sem a rendszer kudarcát: a hallgatók képzést válthatnak, ha ráébrednek, hogy eredeti 
választásuk nem illeszkedik kellőképpen az elképzeléseikhez, elhelyezkedhetnek a 
diplomaszerzést megelőzően, vagy lehet, hogy eleve nem volt céljuk a diploma megszerzése, 



 

csak néhány kurzus elvégzése (OECD, 2016). Ugyanakkor mivel a diploma meg nem szerzése 
átlagosan alacsonyabb jövedelemmel és gyengébb munkaerőpiaci esélyekkel jár együtt, 
hosszabb távon hátrányt mindenképpen jelenthet.  

A felsőfokú intézmény elhagyásának, illetve a jelenség párjának, az 
intézményben/képzésben való bennmaradásnak a vizsgálata egyike a felsőoktatás 
legintenzívebben tanulmányozott jelenségeinek. A lemorzsolódással kapcsolatos első 
tanulmányok az 1930-as években születtek, de egészen az 1970-es évek elejéig a probléma 
gyökerét elsősorban a hallgatóban látták – kifejező, hogy az egyik legkorábbi, a témával 
foglalkozó írás a „College student mortality” címet viselte (McNeely, 1938). Az 
elméletalkotók csak 1970-es években kezdték a különféle tényezőket modellbe helyezni és 
megérteni, hogy ezek a tulajdonságok egymással kölcsönhatásban, hosszabb időtávon hogyan 
hatnak a lemorzsolódási folyamatra (Tinto, 1975), illetve ekkoriban merült fel a bevonódás, 
(akkoriban többnyire még integráció néven) mint a bennmaradás egyik kulcstényezője. 

Az 1970-es évek elején Durkheim öngyilkosságelmélete nagy hatással volt a 
lemorzsolódás elméletalkotóira. Az elmélet szerint az öngyilkosságok aránya akkor nő, ha 
normatív és kollektív társadalmi integráció szintje nem megfelelő (Durkheim, 1961). Ahogy az 
öngyilkosság a társadalomból való kilépés egy formája, a lemorzsolódás egy kisebb társas 
rendszerből való kilépésnek tekinthető, vagyis feltételezhető, hogy hasonló folyamatok állnak 
a hátterében. Vincent Tinto, részben Durkheim elméletének hatására 1975-ben vázolta fel azt 
az elméleti, intézményi modellt, amit azóta sok szerző közel paradigmatikusnak tekint a 
lemorzsolódás kutatásában (Braxton és mtsai., 2014; Davidson & Wilson, 2013). Tinto szerint 
a hallgatók társas és egyetemi integrációjának erőssége határozza meg az intézményben való 
bennmaradásukat. Longitudinális elmélete szerint a hallgatók tulajdonságai, mint a családi 
háttér (szülők iskolázottsága, anyagi helyzete), a személyes jellemzői és a korábbi tanulmányai 
befolyásolják az egyetemmel kapcsolatos elvárásaikat, kezdeti intézmény és diplomaszerzés 
melletti elköteleződésüket. Ez az elköteleződésük az egyetemen töltött idő alatt, az egyetemi 
környezetnek, az egyetem tanulmányi és társas életébe való integráció mértékének 
köszönhetően időközben módosul és közvetlenül jelzi a lemorzsolódásra vonatkozó szándékot 
és a lemorzsolódást (Tinto, 1975). Később elmélete továbbgondolása eredményeképpen a 
hallgatói bennmaradás négy feltételét sorolta fel, melyek a saját teljesítménnyel kapcsolatos és 
az egyetem által támasztott átlátható elvárások, az oktatók és hallgatótársak által nyújtott 
tanulmányi és társas támogatás, az értékelések és visszajelzés gyakori és fejlesztő jellege, 
valamint az általa legjelentősebbnek vélt egyetemi és társas bevonódás mértéke (Tinto, 2012).  

A motivációs elméletek az elmúlt másfél évtizedben egyre gyakrabban merültek fel a 
tanulmányi sikeresség, az egyetemen való bennmaradás önálló, vagy a bennmaradási elméletek 
kiegészítő magyarázataként. Stage az elsők között volt, aki Tinto elméletét azzal kritizálta, hogy 
az nem ismeri fel a motivációk szerepét az intézmény és diplomaszerzés melletti elköteleződés 
kialakításában (Stage, 1989). Guiffrida pedig amellett érvelt, hogy az öndeterminációs 
elmélet (SDT) (Deci & Ryan, 1991, 2000) elvei segítségével feltárható a motivációs orientáció 
illetve az egyetemi teljesítmény és az egyetemen való bennmaradás kapcsolata, ami lehetőséget 
nyújthat Tinto (1993) elméletének továbbfejlesztésére (Guiffrida, 2006).  



 

A motivációk erősségét és jellegét tekintve, a képzésben való bennmaradással az 
amotiváció mértéke erős negatív kapcsolatban áll, míg az intrinzik motivációk erős, az extrinzik 
integrált szabályozás és az extrinzik identifikált szabályozás pedig gyengébb pozitív 
kapcsolatban van. (Vallerand & Blssonnette, 1992). 

A benmaradási modelleken és a motivációkon túl az utóbbi időszakban több olyan 
pszichológiai változó esetében is felmerült annak kapcsolata a képzésen való bennmaradással. 
Egy kutatás szerint a bennmaradást az állhatatosság erősebben jelezte előre, mit az SAT vizsgán 
elért pontszám, vagy az önkontrol (Angela L. Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). 
Iskolás gyerekek esetében pedig a tanulásra vonatkozó észlelt kompetenciák pozitív értékelése 
és a képzésen való bennmaradással kapcsolata is kimutatott (Obach, 2003). Az egyetem  és a 
képzés előzetes elvárásoknak való meg nem felelése szintén az egyik tényezője lehet a 
lemorzsolódásnak (Habley, Valiga, McClanahan, & Burkum, 2010).  

A hazai és nemzetközi kutatások eredményei szerint a társadalmi és gazdasági háttér is 
erős hatással van a diplomaszerzés valószínűségére (Veroszta, 2012). A kedvezőbb 
szociokulturális és anyagi háttérrel rendelkezők, a fővárosi és városi fiatalok nagyobb eséllyel 
jelentkeznek felsőfokú képzésbe, illetve azon belül is a piacképesebb, egyetemi képzésekre 
(Róbert, 2000) és már felvett hallgatók felsőoktatási tanulmányi eredményességével is 
pozitívan jár együtt a szülők végzettsége, az anyagi helyzet kedvezősége és az állandó lakhely 
településtípusok hierarchiájában elfoglalt helye (Pusztai, 2008). A felsőfokú képzésen való 
bennmaradás valószínűsége továbbá magasabb a nők esetében ((Stéger, 2015). Egy 109 
tanulmány metaanalízise szerint a szocioökonómiai státuszhoz hasonlóan a középiskolai 
tanulmányi átlag is közepes erősségű előrejelzője a bennmaradásnak (Robbins és mtsai., 2004), 
ugyanakkor az egyetem melletti munkavégzés lemorzsolódással való kapcsolatát illetően a 
kutatási eredmények még ellentmondóak.  

III. Kérdésfeltevés 
Mivel a felsőoktatási lemorzsolódás oka sokrétű lehet, az empirikus munkánk keretében 

öt fókuszterületet jelöltünk ki, amit öt kutatási kérdésként fogalmaztunk meg: 

1. Milyen kapcsolat van az egyetemi és társas bevonódás, valamint lemorzsolódási szándék 
között? 

Az egyetemi és társas bevonódás mértékének központi szerepét a képzés folytatására, 
vagy félbehagyására vonatkozó döntésben számos elmélet leírta (pl.: Tinto 1975, 1993, 
2012)., ahogyan azt is, hogy mik azok a tényezők melyek támogathatják létrejöttét. 
Megvizsgáltuk, hogy egy magyarországi felsőoktatási intézményben milyen szerepe van 
a bevonódásnak, illetve hogy a Tinto által felsorolt bevonódást és bennmaradást 
támogató tényezőknek milyen szerepe van ebben a környezetben. 

2. Milyen kapcsolat van az egyetemi motivációk erőssége és típusa, illetve a lemorzsolódási 
szándék között? 

Az egyetemmel kapcsolatos motivációk akár önmagukban, akár Tinto modelljének 
kiegészítéseként segíthetnek a lemorzsolódáshoz vezető döntés megértésében (Guiffrida, 



 

Lynch, Wall, & Abel, 2013; Habley és mtsai., 2010; Stage, 1989; Vallerand és mtsai., 
1992), ezért feltártuk ezek hatását az általunk vizsgált felsőoktatási intézmény 
hallgatóinak lemorzsolódási intenció esetében is. Azt vártunk, hogy az egyetemi 
motivációk hiánya szoros kapcsolatban áll majd a képzés félbehagyásának tervével, 
illetve, hogy az intrinzik motivációk szerepe jelentősebb lesz, mint az extrinzik 
motivációké.  

3. Milyen pszichológiai változók függenek össze a lemorzsolódási intencióval? 

A motivációs változókon túl számos pszichológiai konstruktum tanulmányi 
eredményességgel és bennmaradással való kapcsolata is felmerült. Ezek közül néhány, 
az utóbbi időben kutatott ígéretes változó lemorzsolódási intenciót predikáló szerepét 
vizsgáltuk meg.  

4. Milyen kapcsolat van a felsőoktatással kapcsolatos előzetes elvárások és tapasztalatok 
inkongruenciája és a lemorzsolódási szándék között? 

A kutatási kérdés megfogalmazása során abból, az egyetemi közbeszédben gyakran 
előforduló állításból indultunk ki, mely szerint a hallgatók felvételi jelentkezést 
megelőzően kialakított előzetes elvárásai gyakran nem reálisak, és amennyiben későbbi 
egyetemi tapasztalataik azoknak ellentmondanak, ez hozzájárulhat a képzés 
félbehagyására vonatkozó döntésükhöz. A bennmaradásban az egyetemmel kapcsolatos 
előzetes információk pontosságának tehát fontos szerepe lehet (Habley és mtsai., 2010). 

5. Milyen kapcsolat van a hallgatók családi és szociális háttere, neme, életkora, tanulmányi 
eredményei illetve a lemorzsolódási intenció között? 

Azt, hogy az iskolai eredményességre a tanulók családi háttere, a szülők végzettsége, 
lakóhelyének települése, anyagi helyzete, neme már az óvodától kezdve, a közoktatási 
teljesítményen, a középiskolai jelentkezésen keresztül a felsőoktatásba való jelentkezésig 
alapvető hatást gyakorol, számos tanulmány kimutatta (Balázsi, Lak, Ostorics, Szabó, & 
Vadász, 2016; Herczeg, 2014; Kiss, 2008; Pusztai, 2008; Róbert, 2000; Stéger, 2015; 
Szemerszki, 2012, 2015; Varga, 2015; Veroszta, 2012). A felsőoktatásba, de különösen 
egy magas felvételi jelentkezői számmal rendelkező, fővárosi tudományegyetemre már 
csak egy szűk, erősen szelektált hallgatói csoport kerül be, így kérdés, hogy felsőoktatási 
tanulmányi teljesítményükre, a képzés befejezésére, és a képzés félbehagyására irányuló 
szándékaikra tovább gyűrűznek-e ezek a hatások. 

A vizsgálatok összefoglalását az 1. táblázat, a kutatási kérdésekhez tartozó hipotéziseket, és az 
azokkal kapcsolatos eredményeket a tézisfüzet végén elhelyezett 5. táblázat tartalmazza. 

Felmérés Módszertan Résztvevők  
Elővizsgálat: A felsőoktatási 
lemorzsolódás kapcsolata a 
hallgatók, illetve a képzés 
alapvető jellemzőivel, és a 
tanulmányi eredményekkel 

Az elektronikus tanulmányi rendszer 
anonim adatainak elemzése az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen 2011-ben 
és 2012-ben egyetemi tanulmányokat 
kezdők körében 

14187 fő 



 

1. Lemorzsolódási intenciók 
felmérése a csalódások, az 
önértékelés és a szorongások 
tükrében 

Önkitöltős online kérdőív egyetemi 
hallgatók körében 

690 fő 

2. A felsőoktatási bennmaradási 
kérdőív kidolgozása 

Önkitöltős online kérdőív egyetemi 
hallgatók körében 

644 fő 

3. A felsőoktatási 
lemorzsolódási intenciókat 
bejósló változók feltárása 

Önkitöltős online kérdőív és 
elektronikus tanulmányi rendszer 
adatainak elemzése egyetemi hallgatók 
körében 

644 fő 

1. Táblázat: A felmérések összefoglalója  

IV. Módszertan és eredmények  

IV.1. Elővizsgálat	

A képzési szintű tényleges lemorzsolódási adatok nagyságrendjének és egyes jellemzőinek 
felméréséhez a 2011-ben és 2012-ben az ELTE valamely alap- és mesterképzésén szakos 
jogviszonyt létesítő hallgatók tanulmányi rendszerből 2017 tavaszán kinyerhető anonimizált 
adatait vizsgáltuk. A képzésből lemorzsolódók aránya az elvártnak megfelelően magasabb volt 
a férfiak, az idősebb hallgatók és a képzésüket költségtérítéses formában kezdők körében. A 
nemek közti különbség a természettudományi és informatikai képzési területeken kivételével 
mindenhol jelentős volt, a nők javára. A feltehetően más elkötelezettséggel is rendelkező esti 
és levelező tagozatos hallgatók szintén nagyobb arányban hagyták félbe képzésüket. A 
lemorzsolódás sokkal nagyobb arányban fordult elő az alapképzésre iratkozók körében, mint a 
mesterképzések hallgatóinál. A képzési területeket összevetve alapképzésben leginkább az 
informatikai, természettudományi és jogi alapképzések hallgatói voltak veszélyeztetettek, 
legkevésbé pedig a sporttudományi és társadalomtudományi alapképzések hallgatói. A 
kollégiumban élők körében valamivel ritkább volt a lemorzsolódás, mint a máshol élők 
körében, ami feltehetően a kollégium társas és egyetemi bevonódást támogató voltának 
köszönhető. Az állandó lakhely településtípusa (főváros, város, község) szerint nem sikerült 
egyértelmű mintázatot találni. A diplomát szerzőkre magasabb tanulmányi átlag, a teljesített és 
felvett kreditek magasabb aránya volt jellemző, de ami talán a legfigyelemreméltóbb előjel, az 
a passzív félévek megléte: a diplomát szerzőkre alig volt jellemző, hogy akár egy félévet is 
passziváltatnának. 

IV.2. Első	vizsgálat:	A	lemorzsolódási	intenciók	felmérése	a	
csalódások,	az	önértékelés	és	a	szorongások	tükrében		

Első vizsgálatunkban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatóiból álló 690 fős 
mintán azt vizsgáltuk, hogy az előzetes elvárások és az egyetemen tapasztaltak inkongruenciája 
(amit a felmérésben csalódásoknak neveztünk), a bevonódás (kollektív önértékelés) illetve két 



 

pszichológiai változó, az önértékelés és a szorongás milyen kapcsolatba áll a felsőoktatási 
képzésből való kilépési szándékkal. 

Módszertan 

Az adatok felvételére hallgatói kérdezőbiztosok bevonásával került sor 2016 
novemberében. A kérdezőbiztosok a résztvevőket az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
épületeiben sétálva toborozták, és az adatokat részben a Qualtrics online kérdőívező rendszer 
tabletekre telepített offline mobil adatfelvevő applikációjának segítségével, részben a kérdőív 
papír alapú változatának használatával gyűjtötték. A felmérésben összesen 690 fő hallgató vett 
részt, egyharmaduk férfi (233 fő), kétharmaduk nő (445 fő).  

A szorongás mérésére a Spielberger és munkatársai (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 
1970) által kidolgozott kérdőív vonás jellegű szorongás mérésére alkalmas skáláját (STAI-T) 
alkalmaztuk. A Rosenberg Önértékelés Skálát (Rosenberg, 1965) az önértékelés 
konstruktumának mérésére használtuk. Az egyetemi bevonódást a Luhtanen és Crocker által 
megalkotott kollektív önértékelés skálán becsültük meg (Luhtanen & Crocker, 1992). Azt, hogy 
miben és milyen mértékben felelnek meg az egyetemen tapasztaltak a hallgatók előzetes 
elvárásainak 26, általunk összeállított tétellel mértük.  

A felmérés függő változói a lemorzsolódásra irányuló gondolatok gyakorisága, illetve 
a diploma megszerzésének hallgató által becsült valószínűsége voltak. 

Eredmények 

Arra, hogy jelenlegi képzését félbehagyja, a válaszadók harmada gondolt már ritkán, 
11,9% sokszor, 54,3% sosem. A nők, a tanulmányaikat befejező szülők gyermekei, az életükkel 
elégedettebbek, a magas önértékeléssel rendelkezők, az alacsonyabb szintű vonás jellegű 
szorongással jellemezhetők, és a magasabb kollektív önértékelésű hallgatók átlagosan 
valószínűbbnek gondolták, hogy befejezik a képzésüket. A képzés félbehagyására soha nem 
gondolók kis mértékben kedvezőbbnek értékelték anyagi helyzetüket. 

A csalódásokat felmérő 26 tételen feltáró faktoranalízist végeztünk (Principal axis 
factoring eljárással és promax rotációval). Három fő faktort hoztunk létre, melyek a képzéssel 
(Cronbach alfa = 0,828), az oktatókkal, elsősorban az oktatói támogatással (Cronbach alfa = 
0,776) és a hallgatói közösséggel (Cronbach alfa = 0,724) kapcsolatos csalódások. A minta 
második felén végzett megerősítő faktoranalízis eredményei szerint a megalkotott három 
faktoros modell illeszkedési mutatói megfelelőnek bizonyultak: TLI = 0,934, CFI = 0,959, 
RMSEA = 0,061. 

A változók közötti mintázatot strukturális egyenlet modellezés segítségével tártuk fel. 
Azt találtuk, hogy azok közül a szorongás (β = 0,26; p<0,001), és a bevonódás (kollektív 
önértékelés) (β = -0,26; p<0,001) állt a legszorosabb közvetlen kapcsolatban a lemorzsolódási 
intencióval, míg a csalódások a kollektív önértékelésen keresztül hatottak a lemorzsolódásra, 
Ezek a kapcsolatok közepesek mértékűnek bizonyultak és összességében a lemorzsolódási 
intenció varianciájának 23%-át magyarázták. A modell illeszkedése jónak bizonyult (CFI = 
0,939; TLI = 0,916; RMSEA = 0,057). A modellt az 1. ábra mutatja be. 



 

 
1. ábra: Strukturális egyenlet modellezés a lemorzsolódási intenciót bejósló változókon– 1. vizsgálat 

Jelölések: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Az ábra nyilain a sztenderdizált regressziós súlyok szerepelnek. A 
nem szignifikáns kapcsolatokat szaggatott vonal jelzi. 

IV.3. Második	vizsgálat:	A	felsőoktatási	bennmaradás	kérdőívének	
kidolgozása		

A felsőoktatási képzésben való bennmaradási, illetve a képzés félbehagyására irányuló 
szándék felmérésére Vincent Tinto elméletének bázisán (Tinto, 2012) dolgoztunk ki kérdőívet. 
A kérdőív 50 tételét úgy fogalmaztuk meg, hogy azok a Tinto által meghatározott, magas 
bennmaradási arányt predikáló feltételekre kérdezzenek rá.  

Módszertan és eredmények 

Az érintett hallgatók az elektronikus tanulmányi rendszer üzenőfelületén kaptak tájékoztatást a 
felmérésből, és az online kérdőív elérhetőségéről. A vizsgálatban összesen 644 fő vett részt, 
valamennyien az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológiai Kar hallgatói, 
23,6%-uk férfi (125 fő), 76,4%-uk nő (404 fő). A résztvevők átlagéletkora 23,45 év volt (SD = 
5,61). 

A minta első felén feltáró faktoranalízist végeztünk principal axis factoring eljárással és 
promax rotációval. A faktoranalízis során hét faktort találtunk (KMO= 0,871, Bartlett-féle 
szóráshomogenitás p<0,001), melyek a variancia 65,3 százalékát magyarázták. Egy faktort, a 
szülői támogatás faktorát töröltük, mivel ehhez csupán két item töltött. A végleges hat faktor a 
következő volt: lemorzsolódási szándék, az oktatók általi támogatás mértéke, a saját 
teljesítménnyel kapcsolatos elvárások, az elvárások átláthatósága, az egyetemi/tanulmányokba 
való bevonódás és a társas bevonódás.  

A kérdőív tételein megerősítő faktorelemzést végeztünk a minta második felének 
használatával. Az elemzés során a következő illeszkedési mutatókat vettük figyelembe: χ2 
próba, CFI (Comparative Fit Index), TLI (The Tucker-Lewis Index), RMSEA (Root-Mean-
Square Error of Approximation). Az eredmények szerint a modell illeszkedési mutatói jónak 
bizonyultak: χ2 =222,349; df=120; TLI = 0,952; CFI = 0,966; RMSEA = 0,052.  



 

IV.4. Harmadik	vizsgálat:	A	felsőoktatási	lemorzsolódási	intenciókat	
bejósló	pszichológiai	változók	feltárása	

Mivel a lemorzsolódásra vonatkozó szándékok feltárásának első vizsgálata 
megerősítette, hogy az egyetemi bevonódás a lemorzsolódási intencióval közvetlen 
kapcsolatban áll, egy következő felmérésben célul tűztük ki, hogy feltárjuk egy magyarországi 
felsőoktatási környezetben a Tinto féle elméleti modell többi elemének kapcsolatát a 
bevonódással és a lemorzsolódási szándékkal. Célul tűztük ki továbbá az egyetemi motivációk 
szerepének feltárását, illetve egyéb, a lemorzsolódással feltételezhetően kapcsolatban álló, 
olyan pszichológiai változók lemorzsolódási intenciót predikáló szerepének feltárását is, 
melyek a nemzetközi szakirodalom szerint kapcsolatban lehetnek a felsőfokú képzések 
félbehagyásával.  

Módszertan és résztvevők 

A felmérésben azok vehettek részt, akik 2017. tavaszán a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
valamely alap-, vagy mesterképzésének hallgatói voltak. Az érintett hallgatók az elektronikus 
tanulmányi rendszer üzenőfelületén kaptak tájékoztatást a felmérésből, és az online kérdőív 
elérhetőségéről. A vizsgálatban összesen 644 fő vett részt, 23,6%-uk férfi (125 fő), 76,4%-uk 
nő (404 fő). A résztvevők átlagéletkora 23,45 év volt (SD = 5,61). 

A hallgatók tanulás iránti intrinzik és extrinzik motivációinak és amotiváltságának felmérésére 
az egyetemi motivációs skálát (Academic Motivation Scale, AMS) (Vallerand és mtsai., 1992; 
Vallerand, Blais, Brière, & Pelletier, 1989), hallgatók állhatatosságának mérésére a Rövid 
Állhatatosság Skálat (Duckworth & Quinn, 2009) használtuk. Az Észlelt Tanulási 
Kompetenciák Skála segítségével (PCL) (Williams, Freedman, & Deci, 1998) azt mértük fel, 
hogy a hallgatók mennyire biztosan tanulmányaikkal kapcsolatos kompetenciáikban. Az élettel 
való elégedettség kérdőívét (Satisfaction with Life Scale) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 
1985) a szubjektív jóllét felmérésére használtuk. Az általunk megalkotott Felsőoktatási 
Bennmaradási Kérdőívvel vizsgáltuk, hogy Tinto elmélete (2012) segítségével magyarázható-
e a felsőoktatási lemorzsolódási szándék. A képzéssel való elégedettség mérésére három állítást 
fogalmaztunk meg pl.: „A képzést ajánlanám mások számára.”, míg a szocioökonómiai státusz 
változóiból jelen felmérésben a szülők iskolázottságát, a szubjektív anyagi helyzetet és lakóhely 
településtípusát vettük figyelembe.  

Eredmények 

A felsőoktatási bennmaradási kérdőív alksálái és a vizsgált változók közti korrelációkat a 2. 
táblázat tartalmazza 



 

 

2. táblázat: A felsőoktatási bennmaradási kérdőív alksálái és a vizsgált változók közti korrelációk – 3. vizsgálat 
Megjegyzés: **p<0,01; *p<0,05 (AMS = Academic Motivation Scale) 
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.362**.444** .382** .227** 0,048 .336**.672** .236** -.520** .489** .516**

.268**

-.231** -.144** .236** -.152** -.138** -.088* -.087* -0,051 -0,026 -.239** -.198**

.292** .273** .170** 0,035 .179**.504** .184** -.301** .246** .353**

.120** .443**
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A lemorzsolódási szándék nem állt kapcsolatban a nemmel, a finanszírozási formával, 
a munkával töltött órák számával, az anyagi helyzettel és a lakóhely településtípusával, de 
kapcsolatban volt a tanulmányi eredménnyel és a passzív félévekkel.  

Strukturális egyenlet modellezést alkalmazva vizsgáltuk meg, hogy a Felsőoktatási 
Bennmaradási Kérdőív skálái és a többi mért változó milyen módon jósolják be a 
lemorzsolódási szándékot. A létrehozott modellek illeszkedési mutatóit a 3. táblázat foglalja 
össze. A csak a Felsőoktatási Bennmaradási Kérdőív faktorait tartalmazó első két modell 
illeszkedési mutatói kiválóak voltak, ugyanakkor a célváltozó teljes magyarázott varianciájának 
értéke ezekben volt a legalacsonyabb. A harmadik modellben, az amotiváció változójának 
beemelésével az illeszkedési mutatók kis mértékben gyengültek, de összességében jók 
maradtak, a lemorzsolódási intenció magyarázott varianciájának értéke ugyanakkor jelentősen 
megnőtt. A képzéssel való elégedettség változójának beemelésével a negyedik modellben az 
illeszkedési mutatók kis mértékben ismét javultak, illetve a magyarázott variancia is emelkedett 
2 százalékponttal, így összességében ezt tekintettük a legerősebb modellnek.  

 
3. táblázat: A feltételezett modellek illeszkedési mutatói – 3. vizsgálat 

Jelölések: df = szabadságfok; χ2/df = khí-négyzet szabadságfoka; RMSEA = megközelítési négyzetes középérték 
hiba (Root Mean Square Error of Approximation); 90% CI of RMSEA = az RMSEA 90%-os 

konfidenciaintervalluma TLI=Tucker-Lewis Index; CFI=összehasonlító illeszkedési mutató (Comparative Fit 
Index). 

A véglegesnek tekintett 4. modellben (2. ábra) a lemorzsolódási intenciót legerősebben 
az amotiváció jósolta be (β = 0,51; p<0,001), ezt követte a képzéssel való elégedettség (β = -
0,19; p=0,004), illetve közvetlen bejósló erővel bírt még a társas bevonódás (β = 0,10; p=0,006). 
Az amotivációt legerősebben a képzéssel való elégedettség (β = -0,41; p<0,001) jósolta be, ezt 
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Modell Modell leírása

Teljes 
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1

1. modell

A Felsőktatási Bennmaradási 
Kérdőív faktorai közvetlenül 
bejósolják a lemorzsolódási 
intenciót

27% 283,378 120 2,361483333 0,046 0,039-0,053 0,963 0,974

2

2. modell 

A Felsőktatási Bennmaradási 
Kérdőív három faktora 
közvetlenül, illetve az 
egyetemi/tanulmányi bevonódás és 
a társas bevonódás változókon 
keresztül jósolják be a 
lemorzsolódási intenciót

27% 283,378 120 2,361483333 0,046 0,039-0,053 0,963 0,974
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3. modell

A Felsőktatási Bennmaradási 
Kérdőív három faktora 
közvetlenül, illetve az 
egyetemi/tanulmányi bevonódás és 
a társas bevonódás változókon és 
az amotiváción keresztül jósolják 
be a lemorzsolódási intenciót

50% 584,283 188 3,107888298 0,057 0,052-0,063 0,937 0,953

9

4. modell

A Felsőktatási Bennmaradási 
Kérdőív három faktora és a 
képzéssel való elégedettség 
közvetlenül, illetve az 
egyetemi/tanulmányi bevonódás és 
a társas bevonódás változókon 
keresztül  és az amotiváción 
keresztül jósolják be a 
lemorzsolódási intenciót

52% 701,793 247 2,841267206 0,054 0,049-0,058 0,941 0,955



 

követte az egyetemi/tanulmányi bevonódás (β = -0,23; p=0,01) és a társas bevonódás (β = 0,11; 
p=0,009). Az egyetemi/tanulmányi bevonódást a képzéssel való elégedettség (β = 0,51; 
p<0,001) és a felsőoktatási bennmaradás kérdőív három változója jósolta be: a támogatás – 
oktatók (β = 0,21; p<0,001), a saját teljesítménnyel kapcsolatos elvárások (β = 0,28; p<0,001) 
és kis mértékben az elvárások átláthatósága (β = 0,08; p=0,048). A társas bevonódást a 
képzéssel kapcsolatos elégedettség (β = -0,14; p=0,023) és az oktatói támogatás (β = -0,18; 
p=0,012) jósolta be.  

 
2. ábra: A lemorzsolódási intenciót bejósló változók 4. modellje – 3. vizsgálat 

Jelölések: ** p<0,01; *** p<0,0001. Az ábra nyilain a sztenderdizált regressziós súlyok szerepelnek. A nem 
szignifikáns kapcsolatokat szaggatott vonal jelzi. 

IV.5. A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA 
A hipotézisekhez kapcsolódó eredményeket az 5. táblázat foglalja össze. 

Elvárásainak megfelelőek mind a tanulmányi/egyetemi, mind a társas bevonódásnak 
fontos szerepe volt a lemorzsolódási szándékban. A képzéssel való általános elégedettség és az 
oktatói támogatás észlelt nagysága mindkét fajta bevonódással kapcsolatban volt, míg a képzési 
elvárások átláthatósága és a hallgató saját magával támasztott magas elvárásai a tanulmányi 
bevonódással voltak gyenge kapcsolatban. Az előzetes elvárások és a tapasztalatok 
inkongruenciája is elsősorban a bevonódáson keresztül volt kapcsolatban a lemorzsolódási 
szándékkal. A társas bevonódás fontosságát az alacsony évfolyamlétszám és a kollégiumi 
lakhatás pozitív szerepe is megerősítette.  

Szintén jelentősnek, a lemorzsolódás és a bevonódások között közvetítő szereppel 
bírónak bizonyult az amotiváltság, vagyis az az állapot, amikor a hallgató nem tudja, hogy miért 
is folytatja képzését. A motivációk közül a lemorzsolódással kapcsolatban az olyan intrinzik 
motivációk voltak, mint az ismeretek szerzésére, vagy a korábbi saját teljesítmény 
meghaladására vonatkozóak, illetve az olyan extrinzik motiváció, ami elsősorban a felsőoktatás 
későbbi, érdeklődésnek és karrierterveknek megfelelő elhelyezkedéshez nyújtott segítségét 
ragadja meg.  



 

Mindezek megerősítik, hogy a Tinto által ismertetett modell (2012) egyszerűsített 
verziója jól alkalmazhatónak tűnik egy magyarországi felsőoktatási intézményben is a 
képzésről történő lemorzsolódási szándék bejóslására. Az általa javasolt változók a 
lemorzsolódási intenció varianciájának 27%-át magyarázták, de ha modellt kiegészítjük az 
amotiváció és a képzéssel való elégedettség faktoraival, akkor a magyarázott variancia közel 
kétszeresére nőtt.  

A pszichológiai változók közül a vonás jellegű szorongás hatása bizonyult a 
legjelentősebbnek. Az állhatatosság a vártnál talán kisebb mértékben, de szintén kapcsolatban 
volt a lemorzsolódási szándékkal. Az önértékelés hatása nem volt jelentős, talán pont annak túl 
általános jellege miatt, ugyanakkor az észlelt tanulási kompetencia erősségének volt szerepe a 
képzés folytatására irányuló szándékban. A szubjektív jóllét és a lemorzsolódás között is 
találtunk, de csak gyenge kapcsolatot.   

A hallgató bemeneti jellemzői, családi háttere és a lemorzsolódási intenció között 
ugyanakkor kevés kapcsolatot találtunk, aminek talán a vizsgált intézmény ilyen szempontú 
viszonylagos homogenitása lehet az oka: egy erősen szelektív fővárosi tudományegyetemre a 
hátrányos szociokulturális hátterű tanulók eleve kis arányban jutnak be, sőt a hátrányos helyzet 
már sokkal korábban, a közoktatásban, de legkésőbb a középiskola megválasztásánál erősen 
érvényesül. Azon hallgatók esetében, akik hátrányos szociokulturális háttérük ellenére nyertek 
felvételt a vizsgált intézménybe, feltételezhető, hogy különösen erős a képzés befejezésére 
irányuló motiváció, ami feltehetően ellensúlyozza a hátrányos háttér kedvezőtlen hatását. 



 

A felmérések kérdései/hipotézisek Eredmény 

K1. Milyen kapcsolat van a bevonódás valamint lemorzsolódási szándék között?  

H1. Az egyetemi/tanulmányi bevonódás és a 
kollektív önértékelés kapcsolatban van a 
lemorzsolódási intencióval: az erősebb 
egyetemi/tanulmányi bevonódás és kollektív 
önértékelés alacsonyabb lemorzsolódási 
szándékkal jár együtt.  

T 

Magasabb kollektív önértékelése volt 
azoknak, akik sosem gondoltak a képzésük 
félbehagyására. A lemorzsolódási szándék 
negatív kapcsolatban volt az 
egyetemi/tanulmányokba való 
bevonódással, és a lemorzsolódás 
modelljében is a lemorzsolódási szándék 
közvetlen, gyenge előrejelzőjének 
bizonyult, illetve az amotiváción keresztül 
közvetetten is előrejelezte a lemorzsolódási 
szándékot. (1., 3.) 

H2. A társas bevonódás kapcsolatban van a 
lemorzsolódási intencióval: az erősebb társas 
bevonódás magasabb bennmaradási 
szándékkal jár együtt. 

T 

A társas bevonódás negatívan járt együtt a 
lemorzsolódási szándékkal, a 
lemorzsolódás modelljében a 
lemorzsolódási szándék gyenge, de 
közvetlen előrejelzőjének bizonyult. (3.) 

H3. A képzés pozitív értékelése az egyetemi 
bevonódás mértékével pozitívan, a 
lemorzsolódási intencióval negatívan jár 
együtt. 

T 

A képzés értékelése a lemorzsolódási 
intenció modelljében az egyik 
legfontosabb változónak bizonyult: a 
képzés félbehagyásának szándékát kis 
mértékben közvetlenül, illetve az 
amotiváción keresztül közvetetten is 
bejósolta, továbbá kapcsolatban volt az 
egyetemi/tanulmányi bevonódással és 
kisebb mértékben a társas bevonódással. 
(3.) 

H4. Az oktatói és hallgatói támogatás 
értékelése pozitívan jár együtt társas 
bevonódás mértékével és negatívan jár együtt 
a lemorzsolódási intencióval. 

R
T 
 

A társas bevonódás szignifikáns pozitív, a 
lemorzsolódási intenció negatív 
korrelációban állt a támogatás-oktatók 
faktorral, ugyanakkor a hallgatói 
támogatás faktort a faktoranalízis során 
nem sikerült elkülönülten létrehoznunk, 
így ennek a konstruktumnak a szerepét 
nem sikerült megvizsgálnunk. (3.)  

H5. A tanulmányi elvárások átláthatósága az 
egyetemi bevonódás mértékével pozitívan, a 
lemorzsolódási intencióval negatívan jár 
együtt. 

T 

Az egyetem által támasztott tanulmányi 
elvárások átláthatósága a lemorzsolódási 
szándékkal gyenge, negatív kapcsolatban 
állt. (3.) 

H6. A saját teljesítménnyel kapcsolatos 
elvárások magasabb szintje magasabb 
egyetemi/tanulmányi bevonódással és 
alacsonyabb lemorzsolódási intencióval jár 
együtt. 

T 

A hallgatók magunknak felállított magas 
elvárásai a tanulmányi eredményességgel 
és a képzésen való bennmaradási 
szándékkal kapcsolatban álltak. (3.) 



 

K2. Milyen kapcsolat van az egyetemi motivációk erőssége és típusa, illetve a 
lemorzsolódási szándék között? 

H7.  Az öndeterminált motivációk erőssége 
alacsonyabb lemorzsolódási intencióval jár 
együtt. 

T 

A lemorzsolódási intenció az 
öndeterminált intrinzik motivációs 

faktorokkal, valamit az 
öndetermináltsághoz leginkább közelítő 

identifikációs szabályozás extrinzik 
motivációs faktorral negatív kapcsolatban 

állt. (3.) 

H8. Az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos 
motiválatlanság és a lemorzsolódási intenció 
mértéke pozitívan jár együtt. 

T 

Az amotiváció, vagyis a tanulmányokra 
vonatkozó intrinzik és extrinzik 
motivációk hiánya erős pozitív 

korrelációban állt a lemorzsolódási 
szándékkal, a lemorzsolódás modelljében 

a lemorzsolódási intenció legerősebb, 
közvetlen előrejelzőjének bizonyult. (3.) 

K3. Milyen pszichológiai változók függenek össze a lemorzsolódási intencióval? 

H9. A szubjektív jóllét magasabb szintje a 
lemorzsolódási szándékkal negatívan jár 
együtt. 

T 
 

Negatív, de összeségében csak nagyon 
gyenge kapcsolatot találtunk 

lemorzsolódási szándék és az élettel való 
elégedettség között (1., 3.) 

H10. A vonás jellegű szorongás a 
lemorzsolódási szándékkal pozitívan jár 
együtt. 

T 
A szorongás szintje a képzés 

félbehagyására irányuló gondolatok 
gyakoriságával nőtt. (1.) 

H11. Az önértékelés a lemorzsolódási 
szándékkal negatívan jár együtt. 

T 

Kis mértékű különbség volt a 
lemorzsolódásra irányuló gondolatok 
gyakorisága szerint képzett csoportok 
önértékelése között. A lemorzsolódás 

modelljében (1.) az önértékelés 
közvetlenül nem, de a kollektív 

önértékelésen keresztül közvetetten 
kapcsolatban volt a lemorzsolódási 

szándékkal. 

H12. Az állhatatosság a lemorzsolódási 
szándékkal negatívan jár együtt. 

T 
Közepes-gyenge mértékű, negatív 

együttjárást találtunk az állhatatosság és a 
lemorzsolódási intenció között. (3.) 

H13. Az észlelt tanulási kompetenciák a 
lemorzsolódási szándékkal negatívan járnak 
együtt. 

T 
A lemorzsolódási szándékkal a hallgatók 
észlelt tanulási kompetenciája gyenge-
közepes negatív kapcsolatban állt. (3.) 



 

H14. A diploma értékének és a felsőoktatás 
percepciója kapcsolatban van a 
lemorzsolódási intencióval: a felsőfokú 
végzettség és a felsőoktatás észlelt 
értékessége a lemorzsolódási intencióval 
negatívan jár együtt.  

T 

Akik még nem gondoltak a képzés 
félbehagyására értékesebbnek gondolták a 

diplomát, jobbnak a magyarországi 
egyetemek minőségét, ugyanakkor 

nehezebbnek értékelték az egyetemre való 
bekerülést, és kevésbé gondolták, hogy a 

diplomások között magas a 
munkanélküliek aránya, mint a 

lemorzsolódásra ritkán, vagy gyakran 
gondolók. 

K4. Milyen kapcsolat van a felsőoktatással kapcsolatos előzetes elvárások és tapasztalatok 
inkongruenciája és a lemorzsolódási szándék között? 

H15. Az egyetemhez kapcsolódó csalódások 
mértéke összefügg a lemorzsolódási 
szándékkal. A csalódások nagysága és a 
lemorzsolódási szándék pozitívan jár együtt. 

T 

A lemorzsolódási intenciót közvetlenül 
kis mértékben a képzéssel való 

elégedettség jelezte előre, ugyanakkor 
mindhárom csalódás faktor kapcsolatban 

állt a bevonódással, ami közvetlen 
előrejelzője volt a lemorzsolódásnak 

K5. Milyen kapcsolat van a hallgatók családi és szociális háttere, neme, életkora, 
tanulmányi eredményei illetve a lemorzsolódási intenció között? 

H16. A nők körében alacsonyabb a 
lemorzsolódási szándék, mint a férfiak 
esetében.  

R
T 

Az első felmérésben a nők nagyobb 
valószínűséget tulajdonítottuk képzésük 
befejezésének (1.), de a lemorzsolódási 

intenció tekintetében nem volt 
különbséget a nemek között (3.). Az 

elővizsgálat szerint a nők lemorzsolódási 
aránya kisebb, mint a férfiaké. 

H17. A fiatalabb hallgatók körében 
alacsonyabb a lemorzsolódási szándék, mint 
az idősebb hallgatók körében. 

N
T 

Egyik felmérésben sem sikerült igazolni 
az életkor és a lemorzsolódási szándék 
kapcsolatát (1., 3.), de az elővizsgálat 

szerint az életkor és a lemorzsolódási ráta 
pozitív kapcoslatban van. 

H18. Az anyagi körülmények kedvezősége és 
a lemorzsolódási szándék negatívan jár 
együtt.  

R
T 

Az első vizsgálatban a lemorzsolódásra 
gyakran gondolók anyagi helyzete 

kedvezőtlenebb volt, mint az arra soha 
nem gondolóké. 

A harmadik vizsgálatban nem találtunk 
kapcsolatot az anyagi körülmények 

kedvezősége és a lemorzsolódási intenció 
között 

H19. A szülők iskolai végzettsége és a 
lemorzsolódási szándék negatívan jár együtt. 

N
T 

A szülők legmagasabb végzettsége, a 
képzés befejezésének becsült 

valószínűsége (1.) és a lemorzsolódási 
intenció (3.) között nem találtunk 

kapcsolatot. 



 

 
4. táblázat: A hipotézisek és eredmények rövid összefoglalója 

Jelölések: T=Teljesült, NT=Nem teljesült, RT=Részben teljesült 

 
 
 

 

  

H20. A félbehagyott képzéssel rendelkező 
szülők gyerekei körében magasabb a 
lemorzsolódási szándék, mint az ilyen 
képzéssel nem rendelkező szülők gyerekei 
körében 

T 

Mindkét szülő esetében kapcsolatot 
találtunk a szülő legmagasabb szintű 

tanulmányainak kimenete (befejezte, vagy 
félbehagyta) és aközött, hogy a hallgató 
mit gondol arról, hogy a képzését milyen 

valószínűséggel fogja befejezni. (1.) 

H21. A lakóhely településtípusa és a 
lemorzsolódási szándék kapcsolatban van: a 
községben élő hallgatók körében magasabb a 
lemorzsolódási intenció, mint a városban, 
vagy fővárosban élő hallgatók körében. 

N
T 

A lakóhely településtípusa (község, város, 
vagy főváros) és a lemorzsolódási 

intenció között nem volt kapcsolat (3), a 
településtípus a tényleges 

lemorzsolódással sem állt kapcsolatban 
(Elővizsgálat) 

H22. A hallgatók tanulmányaik mellett 
végzett munkája és a lemorzsolódási szándék 
között pozitív kapcsolat van.   

N
T 

A lemorzsolódási szándék nem állt 
kapcsolatban a hallgató által egy héten 
munkával töltött órák átlagos számával. 

(3.) 

H23. A nagyobb szülői támogatás 
alacsonyabb lemorzsolódási szándékkal jár 
együtt. 

N
T 

A szülői támogatás két tételből összeálló 
változója nem korrelált a lemorzsolódási 

intencióval (3.) 

H24. A jobb tanulmányi eredmény 
(magasabb tanulmányi átlag, és teljesített 
kreditarány) a lemorzsolódási intencióval 
negatívan jár együtt. 

T 

A lemorzsolódási intenció és a 
tanulmányi átlag, illetve a teljesített 
kreditek aránya között kis mértékű, 

negatív korrelációt találtunk. 



 

V. A tézisfüzetben hivatkozott szakirodalom  
Balázsi, I., Lak, Á. R., Ostorics, L., Szabó, L. D., & Vadász, C. (2016). Országos 
kompetenciamérés 2015 - Országos jelentés. Budapest: Oktatási Hivatal. Letöltve: 
2017.10.28-án: https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2015_Orszagos_jelentes.pdf 

Braxton, J. M., Doyle, W. R., Hartley III, H. V., Hirschy, A. S., Jones, W. A., & McLendon, 
M. K. (2014). Rethinking College Student Retention (1 edition). San Francisco, CA: Jossey-
Bass. 

Davidson, C., & Wilson, K. (2013). Reassessing Tinto’s Concepts of Social and Academic 
Integration in Student Retention. Journal of College Student Retention: Research, Theory & 
Practice, 15(3), 329–346. https://doi.org/10.2190/CS.15.3.b 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. 
In R. Dienstbier (Szerk.), Nebraska symposium on motivation: Perspectives on motivation 
(Köt. 38, o. 237–288). Lincoln, NE: University of Nebraska Press. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „What” and „Why” of Goal Pursuits: Human Needs 
and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. 

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. L., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life 
Scale. Journal of Personality Assessment, 49., 71–75. 

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance 
and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087–
1101. https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087 

Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and Validation of the Short Grit 
Scale (Grit–S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166–174. 
https://doi.org/10.1080/00223890802634290 

Durkheim, É. (1961). Suicide: A Study in Sociology. Glencoe: The Free Press. 

Guiffrida, D. A. (2006). Toward a Cultural Advancement of Tinto’s Theory. The Review of 
Higher Education, 29(4), 451–472. https://doi.org/10.1353/rhe.2006.0031 

Guiffrida, D. A., Lynch, M. F., Wall, A. F., & Abel, D. S. (2013). Do Reasons for Attending 
College Affect Academic Outcomes?: A Test of a Motivational Model From a Self-
Determination Theory Perspective. Journal of College Student Development, 54(2), 121–139. 
https://doi.org/10.1353/csd.2013.0019 

Habley, W., & McClanahan, R. (2004). What Works in Student Retention? Iowa City: ACT. 

Habley, W., Valiga, M., McClanahan, R., & Burkum, K. (2010). What Works in Student 
Retention? Fourth National Survey Report for All Institutions. ACT. Letöltve: 2017. 08. 07.: 
http://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/Retention-AllInstitutions.pdf 

Halász, G. (2007). Lisszabon és az egyetemek: az Európai Unió formálódó felsőoktatási 
politikája. In Oktatás és képzés 2010 - Műhelybeszélgetések (170–210.). Budapest: Oktatási és 
Kulturális Minisztérium. 

Herczeg, B. (2014). Az iskolák közötti különbségek mértékének mélyebb vizsgálata. In K. 



 

Csullog, É. D. Molnár, B. Herczeg, J. Lannert, I. Nahalka, & A. Zempléni, Hatások és 
különbségek: Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei 
alapján. Budapest: Oktatási Hivatal. Letöltve: 2017. 10. 28.: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskul
onbsegek_Masodelemzes.pdf 

Kiss, P. (2008). Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. Felsőoktatási 
Műhely, I, 45–58. 

Luhtanen, R., & Crocker, J. (1992). A Collective Self-Esteem Scale: Self-Evaluation of One’s 
Social Identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(3), 302–318. 
https://doi.org/10.1177/0146167292183006 

McNeely, J. H. (1938). College Student Mortality. Washington, D.C.: U. S. Government 
Printing Office. 

Münnich, Á., & Hidegkuti, I. (2012). Stukturális egyenletek modelljei: oksági viszonyok és 
komplex elméletek vizsgálata a pszichológiai kutatásokban. Alkalmazott Pszichológia, 1, 77–
102. 

Obach, M. S. (2003). A Longitudinal-Sequential Study of Perceived Academic Competence 
and Motivational Beliefs for Learning Among Children in Middle School. Educational 
Psychology, 23(3), 323–338. https://doi.org/10.1080/0144341032000060156 

OECD. (2013). Indicator A4 How many students complete tertiary education ? In OECD, 
Education at a Glance 2013 (64–72). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/eag-2013-8-
en 

OECD. (2016b). Indicator A9 How Many Students Complete Tertiary Education? In 
Education at a Glance (166–176). Organisation for Economic Co-operation and 
Development. Letöltve: 2017.10.16-án: http://www.oecd-ilibrary.org/content/chapter/eag-
2016-15-en 

OECD. (2017). Indicator A4 To what extent does parents’ education influence their children’s 
educational attainment? In OECD, Education at a Glance 2017 (76–87). OECD Publishing. 
https://doi.org/10.1787/eag-2017-10-en 

Pusztai, G. (2008). A társadalmi tőke és az iskolai pályafutás. Budapest: Új Mandátum Kiadó. 

Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do 
Psychosocial and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis. 
Psychological Bulletin, 130(2), 261–288. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261 

Róbert, P. (2000). Bővülő felsőoktatás: ki jut be? Educatio, I, 79–94. 

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Manual for the State-trait 
Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Stage, F. K. (1989). Motivation, Academic and Social Integration, and the Early Dropout. 
American Educational Research Journal, 26(3), 385–402. 



 

Stéger, C. (2015. június). A hatékonyság, a lemorzsolódás és a módszertan összefüggései a 
felsőoktatásban. Előadás Záró szakmai konferencia Szombathelyen - TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-
2013-0003, Szombathely. Letöltve: 2017. 11. 06.: 
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/10940/a-hatekonysag-a-lemorzsolodas-es-a-
modszertan-osszefuggesei-a-felsooktatasban 

Stéger, C., & Demcsákné Ódor, Z. (2015). Lemorzsolódás a FIR adatai alapján. Oktatási 
Hivatal - Felsőoktatási Főosztály. 

Szemerszki, M. (2012). A felsőoktatásba jelentkezők jellemzői. In M. Szemerszki (Szerk.), Az 
érettségitől a mesterképzésig - Továbbtanulás és szelekció (19–50). Budapest: Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet. 

Szemerszki, M. (2015). A felsőfokú tanulmányi előmenetelt és sikerességet befolyásoló 
tényezők. In G. Pusztai & K. Kovács (Szerk.), Ki eredményes a felsőoktatásban? (o. 108–
117). Nagyvárad-Budapest: Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum 
Könyvkiadó. 

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent 
Research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125. 
https://doi.org/10.3102/00346543045001089 

Tinto, V. (2012). Completing College: Rethinking Institutional Action (1 edition). Chicago ; 
London: University Of Chicago Press. 

Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1989). Construction et 
validation de l’échelle de motivation en éducation (EME). Canadian Journal of Behavioural 
Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 21(3), 323–349. 
https://doi.org/10.1037/h0079855 

Vallerand, R. J., & Blssonnette, R. (1992). Intrinsic, Extrinsic, and Amotivational Styles as 
Predictors of Behavior: A Prospective Study. Journal of Personality, 60(3), 599–620. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00922.x 

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. 
(1992). The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Amotivation 
in Education. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 1003–1017. 
https://doi.org/10.1177/0013164492052004025 

Varga, A. (2015). Lemorzsolódás, vagy inklúzió. In A. Fehérvári & G. Tomasz (Szerk.), 
Kudarcok és megoldások - Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés (o73–89). 
Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 

Veroszta, Z. (2012). A felsőoktatás különböző szintjeire felvettek jellemzői. A 2006–2010 
közötti időszak normál jelentkezési-felvételi eljárási adatainak elemzése. In M. Szemerszki 
(Szerk.), Az érettségitől a mesterképzésig - Továbbtanulás és szelekció (51–82). Budapest: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 

Williams, G. C., Freedman, Z. R., & Deci, E. L. (1998). Supporting Autonomy to Motivate 
Patients With Diabetes for Glucose Control. Diabetes Care, 21(10), 1644–1651. 
https://doi.org/10.2337/diacare.21.10.1644 


