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Problémafelvetés 
 
A fels oktatásban töltött id szak a fiatalok életében intenzív fejl dési szakasz, az életpálya-építés 
egyik kitüntetett korszaka. Az élethosszig tartó tanulás fontos része, amely nem csak 
ismeretelsajátítást, képességfejlesztést és a szakmai kompetencia építésének alapjait jelenti, hanem 
ideális esetben transzformatív tanulással, önformálással (selfauthorship, Baxter-Magolda, 1998), 
fokozatosan növekv  életvezetési autonómiával is jellemezhet . Kihívásaival az önkép számos 
részletének felülvizsgálatára, átalakítására kényszeríti a hallgatókat.  
Azok számára, akik a kihívások leküzdéséhez hiányos eszköztárral rendelkeznek, mentálhigiénés 
szempontból komoly kockázati tényez t képvisel , megbetegít  környezetté válhat a fels oktatás. 
Az USA-ban beiratkozott hallgatók több mint fele morzsolódik le tanulmányai során, s háromnegyedük 
már az els  évben feladja próbálkozásait (Boulter 2002). Hazánkban a lemorzsolódási arány a 
fels oktatásban az OECD 2008-as jelentése alapján 45%1,, jelent s mértékben meghaladja az OECD 
tagállamok 31%-os arányát. 
A rendelkezésre álló vizsgálatok alapján (Chikering és Kytle, 1999; Steven 1998) meghatározhatjuk a 
hallgatóbarát fels oktatás legfontosabb jellemz it: személyes tör dést, az oktatók és hallgatók közötti 
intenzív kommunikációt biztosító, de ugyanakkor kemény követelményeket támasztó rendszer t nik az 
ideális megoldásnak, amely a korábbi évtizedek gyakorlatától eltér en fokozottan épít a hallgatók 
kezdeményez készségére, bevonódására az oktatási folyamat során.  
Nincsenek ismereteink arról, hogy milyen hallgatói típusokkal szembesülünk az oktatás napi 
feladatainak megoldása során, és hiányzik a fels oktatási hallgatók eredményességét biztosító 
életvezetési készségek áttekintésére építhet  tanácsadói modellünk. 
Nehézségekbe ütközünk, ha a fels oktatás pályakövetési feladatait szolgáló koncepciót kell 
összeállítanunk, mert nem ismerjük a diákok halogatásának okait illetve a pályakezdéssel kapcsolatos 
kapunyitási pánik (Horváth 2007) forrását. Nehezen tudjuk el re jelezni a hallgatók pályán való 
megmaradását, a pályához való köt dés valószín ségét, karrierterveik módosulását. Problémát jelent, 
hogy a fels oktatási menedzsment számára indikátorokat kínáljunk az képzéshez köt d  
pályaszocializációs folyamat hatékonyságának fokozásához.  
A lemorzsolódás és mentálhigiénés státusz elemzése során feltárták a személyiségvonások, negatív 
attribúciós stílus és a diszfunkcionális attit dök szerepét (pl. Bugán, Margitics 2006). Ritkán került sor 
azonban a hallgatók élettel való elégedettségének (Diener, Diener 1995) mérésére az életpálya 
építéssel kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben.  
Keveset tudunk arról, hogy milyen készségek gyakorlásának eredményei, és az életvezetés milyen 
területeivel kapcsolatos sikerek és kudarcok formálják a fels fokú tanulmányokat folytató hallgatók 
élettel való elégedettségét. Nem ismerjük a hallgatók fels oktatásban töltött id szakával kapcsolatban 
én-hatékonyság élményük változását. 
 

A kutatás elméleti háttere 
 
A fels oktatási hallgatók életvezetési készségeinek vizsgálatához elméleti keretként Super (1984) 
életpálya modelljét, illetve a szociális tanuláselmélet (Bandura, 1993), és a szociál-kognitív életpálya-
építési modell (SCCT, Lent, Brown, Larkin 1986) eredményeit használjuk fel. Ezekre az alapokra építve 
kívánjuk meghatározni a hallgatói (tanulói) életpályaszerep eredményes megvalósításához szükséges 
készségek csoportjait. A készségek gyakorlásához kapcsolódó én-hatékonyság élmény mintázatának 
felmérésével pedig létrehozni az életvezetési kompetencia mutatóját. A hallgatók életvezetési 
kompetenciájának függvényében kívánunk lehetséges válaszokat keresni a fels oktatási hallgatók 
mentálhigiénés problémáinak és életpálya-építési kríziseinek megfigyelhet  jelenségeire. 
Super (1984) modellje szerint az életpálya-építés során egy integráló-szintetizáló folyamat zajlik, 
amelyben az egyén öröklés által meghatározott kapacitása bázisán, a tanulás során fejlesztett 
kompetenciák, szerepmodellek segítségével kialakítja énképének foglalkozáshoz köt d  aspektusait. A 
folyamat során nyerhet  kielégülés, az elégedettség annak a függvénye, hogy az egyén megtalálja-e 
képességeinek, szükségleteinek, értékeinek, személyiségvonásainak és énképének megfelel  
cselekvési módjait, akár egy foglalkozás keretein belül, akár egyéb pl. szabadid s tevékenység 
eredményeként. Az életpálya egy olyan folyamat, amely során fejl dési feladatokkal szembesül az 
egyén, és megoldásuk eredményeként válhat azzá, amire igazán motivált. Mivel a szelf és a szituációk 

1 Education at a Glance 2008: OECD Indicators. Forrás: 
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html, letöltve 2009.01.10 
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állandó változásban vannak, a kett  közötti megfeleltetés folyamatos kihívást jelent az egyén számára. 
A 18-25 év közötti életszakasz a modellben az exploráció, az életpálya lehetséges irányainak 
felfedezésére szolgáló korszak. Fontos kérdés, hogy milyen eszközökkel és tanácsadói módszerekkel 
készíthet ek fel a fiatalok legeredményesebben fejl dési feladataik megoldására (Super, 1984) 
E kérdések megválaszolásához jól alkalmazható modellt kínál az észlelt én-hatékonyság konstruktuma 
(Bandura 1993). A szociális tanulás elmélet korai leírásaiban az én-hatékonyság konstruktum speciális 
részfeladatokkal kapcsolatos észlelt én-hatékonyság formájában jelenik meg. (A vizsgálatok els  
fázisában a tanulmányok iránti elkötelez dés, teljesítmény-motiváció mérésének lehetséges formáját 
elemezték az én-hatékonysággal összefüggésben.)  
Az én-hatékonyság élmény alapja  

a problémahelyzetek megoldása során tapasztalt eredményesség, a teljesít képesség 
megismerése, 
a környezeti visszajelzések nyomán szerzett infomációk (pl. iskolai környezet, családi szocializációs 
hatások különféle feladathelyzetekkel összefüggésben),  
a problémahelyzetekben való részvétel során megtapasztalt érzelmi és motivációs jellemz k 
(arousal, averzív élmények vagy kíváncsiság, stb.)  
valamint a modelltanulás során megismert sikeres minták. 

A négy forrásból nyerhet  információk együttesen határoznak meg egy kognitív-motivációs bázist, 
amely az új problémahelyzetek megoldásával kapcsolatban a gondolkodás, érzelmek, viselkedés és 
motiváció meghatározó tényez jének bizonyulhat.  
Az életvezetési autonómia, a célirányultság, az önvezéreltség, a proaktív coping központi tényez je a 
különféle helyzetek során megtapasztalt én-hatékonyság élmény. Hatása a mentálhigiénés státuszra 
és a környezet átalakítására irányuló tevékenység jellemz ire (motiváltság, végrehajtás módja, 
szervezettség) egyaránt hat (Bandura 1995). 
Az életpálya-építés témakörébe Lent, Brown és Larkin (1986) munkássága eredményeként kerül be az 
én-hatékonyság fogalma, (career self-efficacy), amely az életpálya-építéssel kapcsolatos hatékonyság 
élményt írja le. Az életpálya-építési én-hatékonyság élmény a karriertervezés tudatosságában érhet  
tetten. Vizsgálati eredményeik szerint a tanuló szereppel kapcsolatban tapasztalt halogatás, a 
karrierrel kapcsolatos információszerzés, döntési hatékonyság esetében jó prediktív tényez nek 
bizonyul. 
Témánk szempontjából a szociál-kognitív megközelítés korszer  értelmezési keretet biztosít, mert 
integrálja az életpálya-építéssel kapcsolatos legfontosabb tényez ket: a szocializáló környezetb l 
származó tapasztalatok, minták, meger sítések; az érdekl dés, a motiváció elmeit; a szakmai 
pályafutás során is hasznosítható specifikus és terület független kompetenciák gyakorlása nyomán 
átélt sikerélményt, és a különféle helyzetekben átélt én-hatékonyság élményét. Figyelembe vesz 
továbbá olyan disztális tényez ket is, amelyek az életpálya építésében perspektivikus gátló vagy 
serkent  hatást gyakorolhatnak: többek között a munkaer -piaci trendek, foglalkozások presztízse, a 
barátoktól és szül kt l nyerhet  támogatás is értelmezhet  döntési szemponttá válik. 
Az elmúlt két évtizedben gazdag vizsgálati anyag született az els ként 1986-ban publikált, Lent és 
Brown munkássága nyomán a szubjektív én-hatékonyság élményének különböz  dimenzióira épül , az 
önszabályozási képességet is kezelni képes szociál-kognitív életpálya-építési modellel összefüggésben. 
A kapcsolódó vizsgálatok különböz  összefüggésekben jól jelzik, hogy az én-hatékonyság elvárás és 
személyes célok a fels oktatási hallgatók esetében megfelel  prediktort jelentenek a tanulmányokban 
való kitartás, a szakmai és életvezetési siker kérdésében. (Lent, Brown és Hackett 2000; Lent, Brown, 
2001; Lent, Brown, Hackett 1994; Lent és mtsai 2005; Betz 2002) 
 

A kutatás célkit zései 
 
Munkánkban fels oktatási hallgatók magyarországi mintájára alapozva feltárjuk az életvezetés 
hallgatói szempontból kritikus területeit. Fel kívánjuk mérni, hogy a hallgatói /tanulói szerep kihívásai 
az életvezetés milyen területein állítják transzformatív tanulást követel  feladatok elé a fiatalokat, 
milyen életvezetési feladatok kapcsolódnak ezekhez a területekhez. 
Vizsgálatunk során egyetlen tényez re kívánunk kiemelten koncentrálni. Az életvezetési 
kompetenciára, amely azokból a készségekb l, illetve a készségekhez kapcsolódó énhatékonyság-
élmény mintázatból áll össze, amire szükségük van a fels oktatási hallgatóknak ahhoz, hogy 
eredményesen küzdjék le a képzési id szakhoz kapcsolódó életpálya-építési és életvezetési 
feladatokat. 
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Az életvezetési kompetencia definíciója 
 
Az életvezetési kompetenciát az életkor specifikus fejl dési feladatokkal kapcsolatban kifejlesztett 
probléma-megoldási eszköztárként, metakognitív rendszerként kívánjuk meghatározni. Alapját az 
életvezetési készségek jelentik. Feladat-specifikus alkalmazásuk az én-hatékonyság élményének 
jellegzetes mintázatát alakítja ki a szelfben.  
Egy adott életszakasz életvezetési kompetencia-jellemz inek elemzésében meghatározó az 
életesemények, élethelyzetek és fejl dési feladatok támasztotta fejl dési-, illetve az aktuális, 
élethelyzettel összefügg  akcidentális krízisek alkotta pszichológiai szituáció, valamint a helyzetet átél  
személy helyzetre és megoldási lehet ségeire vonatkozó percepcióinak és a rendelkezésre álló 
életvezetési készségek sajátosságai. Az életvezetési kompetencia a társas rendszerekben való 
személyes létezés - egyén számára optimális - feltételeinek megteremtését szolgáló készségek, 
képességek, attit dök összessége. Ebben az értelemben az életvezetési kompetencia az 
életeseményekkel való megküzdés folyamatában nyert tapasztalatok alapján kialakuló eszköztár, 
„cselekedni tudás”. Pszichológiai vetülete a szubjektív én-hatékonyság élmény, amely attit d jelleg  
sémaként m ködve meghatározza a személyek helyzetértékelésének folyamatát, ismeretrendez , 
motivációs és viselkedéses komponenseket tartalmaz. 
Az életvezetési kompetencia konstruktuma és az általános én-hatékonyság több szerz  által korábban 
már vizsgált konstuktumától abban tér el, hogy egy rendszerben vizsgálja a személy különböz  
életvezetési feladataival kapcsolatban megélt hatékonyság élményét. Mintázatot ragad meg az 
életvezetés szempontjából kritikus készségek, és a hozzájuk köt d en átélhet  én-hatékonyság 
élmény tekintetében. Az általunk javasolt, életvezetési területekhez kapcsolt készségtár, és a 
gyakorlásukhoz köt d  én-hatékonyság élmény mintázatok vagy profilok elemzése a szociál-kognitív 
pályaelméleti modell további differenciálását teszi lehet vé. 
 

Az életvezetési kompetencia összetev i és szerepe az életvezetésben 
 
Az életvezetés egyes területeihez köt d  készségek színvonala meghatározza az átélhet  siker 
mértékét a különféle élethelyzetekben. Információt nyújt az én-hatékonyság élményének 
formálódásához. A készségek gyakorlásához kapcsolódóan formálódó én-hatékonyság élmény fontos 
központi változó az életvezetés sikerességével összefüggésben. Meghatározza az életvezetésre 
vonatkozó kogníció sajátosságait (ld. depressziós információfeldolgozási stratégia alacsonyabb 
életvezetési kompetencia esetén), befolyásolja a motiváció folyamatát, a célok és értékek kijelölését, a 
kitartást, er feszítések nagyságát, proaktív motiváció kontrollt és hatással van az érzelmekre, a 
helyzethez köt d  szorongás, depresszió mértékére, az érzelemközpontú coping-formák 
alkalmazásának gyakoriságára. Jelent s mértékben befolyásolja a terület-specifikus akciókat, így az 
érdekl dési kör formálódását segít  környezet és tevékenység választását. 
 
Korábbi vizsgálati eredményeink alapján vizsgálati eredményeink alapján az egyes életvezetési 
területekhez köthet  készségek köre az alábbiakban jellemezhet  (Kiss 2000):  
 
1. A fejl dés fizikai feltételeinek biztosításához szükséges képességek köre felöleli a létfenntartás, 

testi egészség biztosításán kívül az alapvet  érzelmi biztonság megteremtésének készségeit. 
2. A tanulással kapcsolatos készségek köre a tananyag megszerzésének, elsajátításának, megfelel  

stratégiák segítségével történ  feldolgozásának gy jteménye. 
3. Az egyéni értékek tisztázásának és újraformálásának megvalósítása a személy értékrendjének 

felülvizsgálatát, az autonómia és a megalapozott saját választás, döntés végrehajtását jelenti. 
4. Az önmenedzselés összetett kategória, amely a mindennapi élet hosszú távú, stratégiai 

célkit zéseinek és rövid távú, taktikai feladatainak szervezését foglalja magában. Ide tartozik 
többek között az id beosztás, az egyes célok és elérésük menetrendjének összehangolása. 

5. Az interperszonális kommunikáció skilljei a mindennapi kapcsolattartás, önkifejezés eszközeit, a 
verbális és nonverbális közlési módok alapvet  készségeit jelentik. 

6. A közvetlen, kiscsoportos készségek a személy sz kebb szociális környezetéhez tartozó 
egyénekkel való kapcsolattartásának eszközeit jelentik. Ide tartozhatnak többek között az új 
szociális kapcsolatok építéséhez szükséges társas készségek, amelyek a kommunikáció 
irányításában is szerepet kapnak, illetve a kapcsolat létrehozásában közrem köd  motiváció. 

7. A nagyobb szociális rendszerekhez való kapcsolódás skilljei a társadalmi folyamatok, illetve az 
ezeket közvetít  formális szervezeti rendszerekbe történ  beilleszkedés készségtárát jelentik. 
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Azok a fels oktatási hallgatók akik (primer és szekunder) szocializációjuk folyamatában hátrányt 
szenvedtek az autonóm életvezetéshez szükséges készségeik fejlesztésében, tanulmányaik kezdetén 
alacsony szint  életvezetési kompetenciával jellemezhet ek, diszfunkcionális attit d-együttesük 
eredményeként depressziós attribúciós stílussal, inadaptív megküzdési stratégiákkal, magas 
szorongásszinttel, szubklinikus depressziós tünetekkel valamint szociális kapcsolatkészségük 
besz külésével jellemezhet ek. A diszfunkcionális attit dök közül a perfekcionizmus és a küls  
személyekt l érkez  meger sítés iránti fokozott igény a depresszió rizikófaktoraként m ködik (Bugán, 
Margitics 2006). A diszfunkcionális attit dök a megterhel  életesemények hatására testi, érzelmi vagy 
motivációs tünetekhez vezethetnek. A készségek deficitje és a gyakorlásukhoz kapcsolódó alacsony 
észlelt én-hatékonyság élmény következtében a személyek kevésbé célravezet  probléma-megoldási 
módokat alkalmaznak.  
Az elméleti bevezet ben bemutatott elméletekhez és korábbi el vizsgálatainkhoz kapcsolódóan célunk, 
hogy a hallgatói életre jellemz  problémákkal összefüggésben létrehozzunk egy hallgatói életvezetési 
készség-taxonómiát. A készségekhez kapcsolódóan a hallgatók életvezetési problémáinak és észlelt 
én-hatékonyság jellemz inek terület-specifikus mintázatát is fel kívánjuk tárni. 
Az életvezetési kompetencia felmérését összekapcsoljuk a hallgatók szubjektív jól-lét (well-being) 
mutatójával. Feltételezzük, hogy a környezetével harmóniában él , céljait követ  hallgatók 
eredményesebbnek élik meg magukat, magasabb szubjektív jól-lét értékr l számolnak be. Az 
életvezetési kompetencia észlelt hiánya pedig a tanulmányi sikertelenséggel, társas elszigetel déssel, 
a saját értékek és célok bizonytalanságával, az énbe, a jöv be és világba vetett hit csökkenésével, az 
életpálya-építési tervek hiányával járhat együtt. 
Az alapvet  életvezetési készségek azonosítását követheti a tanácsadói gyakorlatban a fejlesztésüket 
szolgáló tanácsadói programok kidolgozása. Primer prevenció keretében, célzott beavatkozással, a 
megfelel  készségek fejlesztésére koncentrálva támogathatjuk a hallgatói személyiségfejl dés 
folyamatát és hozzájárulhatunk az életpálya-építési célkit zések megvalósításához.   
 

Hipotézisek 
 
1. Az életvezetési kompetencia pozitív együttjárást mutat a hallgatók élettel való elégedettségével, 
probléma-centrikus megküzdési stratégiáinak alkalmazásával. E két tényez  negatív kapcsolatban áll a 
mentálhigiénés állapot depressziót jelz  mutatóival, valamint az inadekvát megküzdési módok 
alkalmazásával. Elvárjuk továbbá, hogy a hallgatók élettel való elégedettségének mutatója a hallgatók 
család, illetve a saját anyagi helyzetre vonatkozó megítélésével szintén pozitív együttjárást mutat. 
2. Feltételezzük, hogy a hallgatók életvezetési készségterületekhez köt d  én-hatékonyságának 
mintázatát vizsgálva, egymástól eltér  profillal jellemezhet  hallgatói csoportokat különíthetünk el. 
Ezek a csoportok szignifikánsan különböznek egymástól életvezetési kompetenciájuk színvonalában.  
3. Feltételezzük, hogy a második hipotézis alapján kialakítható hallgatói csoportok szignifikánsan 
eltérnek egymástól mentálhigiénés mutatóik, élettel való elégedettségük és megküzdési stratégiáik 
tekintetében. Az els  hipotézisben megfogalmazott összefüggést várjuk a csoportok közötti 
összehasonlítás során is. Az alacsonyabb életvezetési kompetencia mutatóval jellemezhet  csoportok 
rosszabb mentálhigiénés jellemz kkel (magasabb depresszió szintre utaló jegyekkel), és alacsonyabb 
élettel való elégedettséggel lesznek leírhatóak. A problémák megoldását támogató coping-stratégiák 
alacsonyabb, az emóciófókuszú és inadekvát stratégiák magasabb szintjével jellemezhet ek.  
4. Feltételezzük továbbá, hogy az életvezetési kompetencia intra- és interperszonális dimenzióján való 
eltérések alapján kirajzolódó csoportok az életpálya-építés hatékonyságában is eltérnek egymástól. Az 
alacsonyabb életvezetési kompetencia az életpálya-építés jellemz inek tekintetében is alacsonyabb 
mutatókkal jár együtt. Szignifikáns különbséget várunk a csoportok között a pályaválasztási érettség 
és pályaérdekl dés differenciáltsága tekintetében. Az alacsonyabb kompetenciával jellemezhet  
csoportok esetében a pályaválasztási érettség és az érdekl dési preferenciáik kidolgozottsága 
alacsonyabb szint  lesz. 
 

Módszer 
 
Minta 
Vizsgálatunkban két mintát alkalmazunk. A fels oktatási diáktanácsadás különböz  szolgáltatásait 
igénybe vev  középiskolások és fels oktatási hallgatók köréb l gy jtöttük vizsgálati személyeinket. 
Választásunkat azzal indokoljuk, hogy eredményeinket a hallgatói szolgáltatást igénybe vev  fiatalok 
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számára tervezett, segít  programok kialakításához kívántuk felhasználni. A mintavételezés ebb l a 
szempontból (és nem a teljes hallgatói populációra vonatkoztatva) tekinthet  mértékadónak. 
A diáktanácsadó szolgálatnál jelentkez  személyek önkéntes adatszolgáltatás keretében, az els  minta 
esetében papír-ceruza teszt, a második mintában on-line kérd ív formájában biztosították az 
információkat a vizsgálathoz.  
A kérd íves felmérés keretében 523 hallgató adataira támaszkodunk. A hallgatói minta életkori átlaga 
20,48 év, minimum értéke 18, maximum értéke 25, átlagtól való eltérés értéke 1,59 év. 
Az on-line felmérés keretében gy jtött második mintánkba 1870 f , jelenleg fels fokú intézményben 
tanulmányokat folytató hallgatót választottunk ki.  
Ezek a hallgatók fels oktatási képzési programokról, BA és MA irányokról illetve szakirányú 
továbbképzési programokról folytatott tájékozódásuk keretében juthattak el a kérdéssort kínáló 
www.felvi.hu oldalra. A mintában 541 férfi és 1329 n  szerepel, átlagos életkoruk 19,99 év minimum 
érték 18, maximum érték 26, az átlagtól való eltérés értéke 2,25 év 
 

Eszközök 
 
Életvezetési kompetencia mérése 

Életvezetési Kompetencia kérdéssor (HDSEQ-HE) (Kiss 2003) 
Mentálhigiénés státusz mérése 

Beck Depresszió kérd ív (BDI), (Beck 2005) 
Diszfunkcionális Attit dök Skála (DAS), (Weissman 1980) 
Neurotikus Kognitív struktúrák kérdéssor (NCS) (Lisznyai 2007)  

Élettel való elégedettség  
Az élettel való elégedettség skála (SWLS) (Satisfaction with Life), (Diener 1995) 

Megküzdési stratégiák  
Megküzdési preferencia kérd ív (coping) (Oláh 1999) 

Pályaválasztási érettség, pályaérdekl dés differenciáltsága 
Crites pályaválasztási érettség skála (CMI) (Crites 1985) 
Holland érdekl désvizsgálati kérdéssor (SDS) átalakított változat (Holland, é.n.) 

 
Eredmények2

 
F bb eredményeinket útelemzési modellek segítségével tekintjük át. Az útelemzés fontos módszertani 
el nye, hogy egy rendszerben képes kezelni a pszichológiai modellek változóit. Összetett elemzési 
szempontokat kínál, számos illeszkedési mutató segítségével jellemzi a kialakított modell 
megbízhatóságát. Vizsgálatunk három központi tényez jét, a hallgatók életvezetési kompetenciáját, 
mentálhigiénés problémáik mértékét és a hallgatók élettel való elégedettségre vonatkozó kognitív 
ítéletét útvonalábránkon színessel jelöltük. A központi változók közötti együttjárást színes, duplavég  
nyilakkal jelzik. 
A mintában szerepl  hallgatók mentálhigiénés státusza, amelyet a depressziós állapot mérésére 
alkalmas eszközök segítségével mértünk, jelent s negatív kapcsolatban áll a hallgatók élettel való 
elégedettségével (r=-0.30). A háttérváltozóként alkalmazott mentálhigiénés állapot (mentálhigiénés 
problémák) jellemzésében az NCS skála segítségével feltárható jellemz k képviselik a legjelent sebb 
tényez t (regressziós súlyuk .68). Ezt követi a BDI skála segítségével feltárható depresszióra utaló 
tünetek hatása 0.67 regressziós súllyal. Végül, harmadik tényez ként a DAS skála segítségével 
feltárható diszfunkcionális attit dök képviselik a legkisebb regressziós súllyal (0.52) jellemezhet  
tényez t.  
A mentálhigiénés státusz és életvezetés kompetencia háttérváltozó között fordított kapcsolatot 
találunk. Magasabb életvezetési kompetencia szint a negatív mentálhigiénés jellemz k alacsonyabb 
szintjével jár együtt (r=-0.46, a teljes modell p <0.001).  
Az intraperszonális kompetencia dimenzió a hatását közvetlenül fejti ki a hallgatók élettel való 
elégedettségére. Az életvezetési kompetencia háttérváltozó nagyobb regressziós súlyú (0.21) 
útvonalát jelenti ez a kapcsolat az élettel való elégedettség irányába. Azok a hallgatók, akik 
rendelkeznek   a    szükséges  készségekkel,  hogy saját értékstruktúrájukra reflektálva, jól szervezzék 

2
 Az adatok feldolgozását SPSS 13.0  statisztikai programmal, és Amos 4.01 útvonalelemz  modullal végeztük 
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mindennapjaikat, képesek tanulmányi feladataik megoldására és a létfenntartással/testi egészség 
meg rzésével kapcsolatos problémák kezelésére, az említett területekhez kapcsolódóan magasabb 
hatékonyság élményr l számolnak be, és ezzel együtt életükkel is elégedettebbnek bizonyulnak. 
Az életvezetési kompetencia hatásának az interperszonális dimenzión keresztül vezet  útvonalát 
vizsgálva két fontos közvetít  változót kell figyelembe vennünk. Ezek közül az els  (és a kett  közül 
fontosabb) kapcsolatot a hallgatók által említett szoros, személyes kapcsolatok min ségével való 
elégedettség mértéke (0.24) képviseli. Az interperszonális kompetencia dimenzió magasabb értéke a 
kapcsolatokkal való elégedettség magasabb szintjét eredményezi.  
A másik útvonalat a hallgatók által említett baráti kapcsolatok számának segítségével rajzolhatjuk meg 
(0.16). Magasabb interperszonális kompetenciamutató esetén a hallgatók több barátról számolnak be. 
A barátok száma nem kapcsolódik közvetlenül az élettel való elégedettséghez. A barátok száma a 
kapcsolatokkal való elégedettség mértékére van hatással (regresszió súlya 0.26), és ennek 
közvetítésével gyakorol hatást az élettel való elégedettségre (regressziós súlya 0.19).  

1. ábra: Életvezetési kompetencia, mentálhigiénés problémák  
és jól-lét összefüggései 

Önbüntetés

Emoció-központú
megküzdés

Probléma-orientált 
megküzdés

Emoció-
kiürítés

Emoció-
fókusz

Figyelem-
elterelés

Belenyugvás

Problémacentrikus
megküzdés

Támaszkeres
vis.

Feszültség 
kontroll

Mentálhigiénés 
problémák

BDI

Inadekvát 
megküzdés

NCS

DAS

Életvezetési 
kompetencia

Intraperszonális 
ÉK. dimenzió

Interperszonális 
ÉK. dimenzió

Jól-lét (SWLS)

Barátok száma

Kapcsolatok 
min ségével való

elégedettség

0,66

0,47

r=0,77

r=-0,17
r=0,60

r=-0,46

r=-0,30

0,91 0,41

0,75

0,79
0,86

0,21
0,24 0,16

0,26

0,19

0,670,52

0,68

0,43

0,84

0,68

0,07

A modell illeszkedési mutatói:  ( 2) =558.824; df=95; p<0.001;  CFI= 0,982; NFI= 0,978; 
RMSEA= 0,097; (0,09-0,10)

 

A megküzdési stratégiákból képezett három háttérváltozó segítségével megállapítható összefüggések 
közül az els , hogy az önbüntetés, emóció-kiürítés coping stratégiáival jellemezhet , 
problémamegoldástól való visszahúzódás háttérváltozó és a hallgatók negatív hangulati állapota között 
er s korrelációt találunk (r=0.77 a teljes modell p<0.001). 
Szintén jelent s, pozitív korreláció található az életvezetési kompetencia és a problémamegoldást 
segít  coping stratégiák (probléma-centrikus megküzdés, feszültségkontroll, támaszkeresés) csoportja 
között. (r=0.60 a teljes modell p<0.001)  
Elvárásainknak megfelel en a magasabb életvezetési kompetencia a problémamegoldástól való 
visszahúzódás stratégiáival negatívan kapcsolódik.(r=-0.17, a teljes modell p<0.001) 
Vizsgálataink eredményei alapján igazoltnak látjuk, hogy az életvezetési készségek, és gyakorlásuk 
nyomán formálódó észlelt én-hatékonyság élmény mintázat, az életvezetési kompetencia központi 
tényez  a hallgatók mentálhigiénés státuszának és életpálya-építési folyamatának alakulásában.  
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Els  hipotézisünk vizsgálatára alapozva megállapítható, hogy az életvezetési kompetencia önbecsléssel 
megállapított szintje pozitív együttjárást mutat a hallgatók élettel való elégedettségével, a magasabb 
észlelt én-hatékonyság az életvezetés intraperszonális és interperszonális dimenzióiban egyaránt 
kedvez bb mentálhigiénés jellemz kkel jár együtt.  
Az intraperszonális életvezetési kompetencia dimenzió, amely a kapcsolódó készségek elemzésével a 
saját értékeknek megfelel , jól szervezett életvezetéshez, jó színvonalú tanulmányi munkához 
szükséges készségekre épül, közvetlenül járul hozzá a hallgatók élettel való elégedettségéhez.  
Az interperszonális kompetencia dimenzió két szálon fejti ki hatását. Részben hozzájárul a szociális 
támogató hálózat kiépítéséhez szükséges baráti kapcsolatok számának növeléséhez, részben a 
kapcsolatok min ségével való elégedettség fokozásával fejti ki hatását az élettel való elégedettség 
szintjére. A magasabb színvonalú kommunikációs készségek, a szoros személyközi kapcsolatok 
kezelésének készségei és a nagyobb rendszerek, mint az egyetem vagy társadalom áttekintéséhez, és 
bennük való eredményes m ködéshez szükséges készségek a kapcsolatok építésében és a 
rendelkezésre álló kapcsolati hálózat pozitívabb értékelésében is kulcsfontosságú szerephez jutnak. 
Az intraperszonális kompetencia dimenzió segítségével a pályalélektan szakirodalmából már évtizedek 
óta ismert összefüggést sikerült a szociál-kognitív pályaelmélet keretében modelleznünk. A saját 
értékrendszer és célok pontos ismerete, az értékek és motivációs tényez k folyamatos felülvizsgálata 
és a megvalósulást segít  önmenedzselési stratégiák alkalmazása közvetlenül hozzájárul az élettel való 
elégedettség élményéhez, ami a személy identitásában fontos szerepet játszó értékeknek megfelel  
foglalkozási környezet keresésében, megalkotásában nyilvánulhat meg. Fels oktatási hallgatók 
esetében ilyen lehet a személy igényeinek megfelel  szakirány, tanulmányi terület és a kés bbiekben 
foglalkozási terület kiválasztása.  
Vizsgálatunk során meglep  eredményként a hallgatók saját, és családjuk anyagi helyzetére vonatkozó 
értékelései nem voltak beépíthet k a strukturális modellbe. Az életvezetés testre, alapszükségletekre 
vonatkozó készségeit felmér  mutatója a vártnál kisebb megbízhatósággal m ködött, a csoportok 
között kevéssé differenciált. E jelenség hátterében azt feltételezzük, hogy a fels oktatási 
tanulmányokat folytató fiatalok korcsoportjuk olyan tagjait jelentik, akik esetében ezek a tényez k 
egyenletesen oszlanak el, az alapszükségletek kielégítettsége megvalósulhat. Ezért els sorban a 
kapcsolati jellemz k kerülnek el térbe az élettel való elégedettségr l formált vélemény kialakításában. 
Nevezetesen a modellünkben is fontos szerephez jutó szoros, személyközi kapcsolatok, barátságok.  
 
Második hipotézisünk alátámasztásaként empirikus úton, az életvezetési készségterületekhez köt d  
terület-specifikus én-hatékonyság jellemz k figyelembe vételével öt, egymástól eltér  életvezetési 
kompetencia profillal jellemezhet  hallgatói csoportot különítettünk el.  
 
A harmadik hipotézis feltételezéseit vizsgálva az öt hallgatói csoport jellemz it, sajátos profiljának 
mintázatát az alábbiakban sikerült megrajzolnunk:  
 
 Magas intraperszonális és magas interperszonális életvezetési kompetencia dimenzióval 

jellemezhet  a fels oktatási környezetben kiválóan teljesít  és társaihoz jól kapcsolódó 
"minta hallgatók" csoportja.  

 Magas intraperszonális és átlagos interperszonális életvezetési kompetencia dimenzióval 
jellemezhet  az els sorban saját céljai megvalósítására koncentráló, a közösséghez kevésbé 
kapcsolódó "individualista hallgatók" csoportja.  

 A két dimenzió tekintetében kiegyenlített csoport jelenti az "átlagos hallgatók" csoportja, 
amely els  mintánkban azokat a hallgatókat is magában foglalta, akik jelent s mértékben 
érdekl dtek az egyetemi/f iskolai illetve társadalmi folyamatok iránt, a területre vonatkozó 
kompetenciáik kidolgozottak voltak. Ez a sajátosság a második, on-line mintagy jtés során 
nem jellemezte a harmadik csoportot. A két minta harmadik csoportjának különbségét 
magyarázhatja, hogy a személyes részvétel a tanácsadói programokon feltételezheti az 
intézményi folyamatok iránti fokozottabb érdekl dést és a kapcsolódó készségek magasabb 
szintjét. Ez az aktív, szervez  elem az on-line tájékoztatás igénybevétele esetén nem 
feltétlenül szükséges jellemz je az életvezetési kompetencia átlagos szintjével jellemezhet  
hallgatói csoportnak. Az eredményt nagyobb valószín séggel a mintavételezés 
sajátosságának tekinthetjük, mint a hallgatók csoportjai között fennálló mértékadó 
különbségnek.  
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 Az intraperszonális dimenzió átlagnál alacsonyabb szintje és az interperszonális dimenzió 
átlag körüli értéke egy céljaiban elbizonytalanodott hallgatói csoportot jelöl ki, akik 
els sorban tanulmányi problémáikat, értékeik és céljaik bizonytalanságát jelzik. Az értékek 
és célok valamint tanulási készségek tekintetében alacsonyabb én-hatékonyságot jelz  
hallgatók tanulmányi feladataik teljesítésében nehézségekkel szembesülhetnek, feladataik 
megoldásától és társas kapcsolataikban visszahúzódóvá válhatnak. Az interperszonális 
kompetencia dimenziót alkotó készségeik azonban még biztosíthatják számukra a 
mentálhigiénés státusz stabilizálásának képességét.  

 Az intraperszonális és interperszonális dimenzió alacsony szintje együttesen a fels oktatási 
környezetb l való lemorzsolódás komoly veszélyét hordozó csoportot azonosít.  A 
tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vev  hallgatók mintegy tizede jellemezhet  a 
lemorzsolódás veszélyét hordozó, nagyon alacsony életvezetési kompetencia szinttel. 
Esetükben a mentálhigiénés állapot a szubklinikus depresszió állapotát is eléri, komoly 
kockázati tényez t jelent az életpálya-tervezésben, a tanulmányok folytatásában. 
Feltételezhetjük, hogy a magyar fels oktatás 45%-os lemorzsolódási rátájában ezek a 
hallgatók jelent s számban megtalálhatóak.  

 
Az életvezetési kompetencia két 
alapdimenziója és az életvezetési 
készségterületek figyelembe vételével 
kirajzolódó csoportok szignifikánsan 
különböztek életvezetési kompetencia 
szintjükben. 
A mintahallgatók és lemorzsolódás 
veszélyeztetett hallgatók csoportja minden 
esetben szignifikáns különbséget mutatott 
mind az élettel való elégedettség, mind a 
depresszióhoz köt d  jegyek tekintetében.  

BDI skála eredményei

A harmadik hipotézisben megfogalmazott 
el feltevésekhez kapcsolódóan kirajzolódó 
összefüggések az ötödik, lemorzsolódás 
veszélyeztetett csoporttal kapcsolatban 
igazolódtak. Els  mintánk eredményei alapján 
megállapítható, hogy a hallgatók 9,6 
százalékát jelent , legalacsonyabb életvezetési 
kompetencia mutatóval jellemezhet , lemorzsolódás által veszélyeztetett csoportban a mentálhigiénés 
státusz mutatói közül a depresszió, diszfunkcionális attit dök és neurotikus kognitív struktúrák 
szignifikánsan magasabb el fordulását találjuk. Az élettel való elégedettség mutatója ebben a hallgatói 
csoportban a legalacsonyabb. A szakirodalom alapján protektív tényez t képvisel  baráti kapcsolatok 
min ségével való elégedettség itt a legalacsonyabb. Mind az intraperszonális, mind az interperszonális 
kompetencia-területekhez kapcsolható készségek terén az ötödik, lemorzsolódás veszélyeztetett 
csoport jelzi a legkisebb én-hatékonyság élményt, a fels oktatási intézményben töltött életszakaszban 
kortársaihoz képes jelent sen rosszabb életmin ségr l számol be.  
Az els  vizsgálat eredményeinek összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a fels oktatási hallgatók 
személyes (egyéni és csoportos) tanácsadói támogatásért jelentkez  csoportjában az életvezetési 
kompetencia, a hallgatói életvezetési feladatok megoldásával kapcsolatban átélt észlelt én-
hatékonyság fontos szerephez jut a hallgatói mentálhigiénés státusz szabályozásában.  
Lisznyai (2007) NCS skálára vonatkozó ajánlásait figyelembe véve megfogalmazhatjuk, hogy a 
lemorzsolódás veszélyeztetett csoportba tartozó hallgatók ellenséges, kevéssé támogató 
környezetként érzékelhetik a fels oktatási intézményeket. Elégedetlenebbek a környezetben elérhet  
szociális forrásokkal kapcsolatban. 
A tanulmányokkal töltött id  függvényében a hallgatók eltér  életvezetési kompetenciáról számolnak 
be. Az életvezetési kompetencia a második és negyedik, illetve a negyedik és ötödik „évfolyam3” 
összevetésében tendencia szinten szignifikáns különbséget mutat. A második „évfolyam” alacsony 
kompetencia szintje a negyedik éve fels oktatásban lev  hallgatók önbecsült értékénél kisebb, 

3 Az évfolyam megnevezés a kreditrendszerben tanuló hallgatók esetében már nem jelent csoporthoz tartozást, mindössze a 
tanulmányokkal töltött id  hosszára utalhat.

mintahallgató
individualista hallgató

aktív szervez  hallgató

visszahúzódó hallgató
lemorzsolódás veszélyeztetett hallgató
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2. ábra: Hallgatói csoportok BDI mutatója

8



csakúgy, mint az ötödik évfolyamba sorolható hallgatók esetében. Az „évfolyamok” és életvezetési 
kompetencia összefüggésének nem lineáris jellege miatt az évfolyam változó nem illeszthet  a 
vizsgálati elején bemutatott strukturális modellbe. A csoportok eltértek egymástól az önmenedzselés, 
a társas tudatosság és kapcsolatkezelési készségek összevetésében. 
Eltértek egymástól továbbá az alkalmazott 
megküzdési stratégiák alkalmazásában: a 
lemorzsolódás veszélyeztetett hallgatók a 
problémára irányuló stratégiák alacsonyabb, 
az inadekvát megküzdési stratégiák illetve az 
emocionális állapot stabilizálását szolgáló 
stratégiák magasabb el fordulási gyakoriságát 
jelezték.  
Az alacsony illetve magas életvezetési 
kompetencia mutatóval jellemezhet  
csoportok szignifikánsan különböztek az 
intézményi feltételek közé történ  
beilleszkedésben. Az életvezetési kompetencia 
mintázata alapján meghatározható 
csoporttagság az adaptáció, stresszel való 
megküzdés és az általános 
hangulatszabályozás tekintetében fontos 
változónak bizonyult.  

4,4%
6,88%

26,96%

61,76%

súlyos depresszió
középsúlyos depresszió
enyhe depresszió
normál

BDI csoportok

BDI mutató a hallgatói minta százalékában3. ábra: Hallgató mentálhigiénés állapota

 
A negyedik hipotézisünk megfelel en, az életpálya-építési folyamat során szükséges az 
intraperszonális és interperszonális életvezetési kompetencia dimenziót alkotó készségek megfelel  
szint  birtoklása. Együttjárást találunk a pályaelképzelések differenciáltsága és a hallgatók életvezetési 
kompetenciája között.  
 

4. ábra: Az életvezetési kompetencia és pályaérdekl dés kapcsolata 

PályadifferenciáltságCMI

SDS

Életvezetési 
kompetencia

Kommunikatív –
társas irányultság

Rendszerezett –
objektív irányultság

Intraperszonális 
ÉK. dimenzió

Interperszonális 
ÉK. dimenzió

realisztikus kutató konvencionális

vállalkozó szociális m vészi

0,68 0,36 0,24

0,25

0,37
r=0,64

0,66 0,84

0,460,43

0,88 0,53 0,26

r=0,66

Illeszkedési mutatók: C2=181,806, df=31, p 0.001, NFI=0,989, 
CFI=0.991, RMSEA=0.050 (0,09-0,10)

 
Strukturális modellünk központi tényez it a pályadifferenciáltság mutatója, az életvezetési 
kompetencia és az érdekl dési irányok két f  csoportja: egy rendszerezett, objektív irányultságú 
érdekl dési kör és egy kommunikatív-társas irányultságú érdekl dési kör alkotják. Ezeket a tényez ket 
színezéssel jelöltük az útvonal-ábrán. 
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A pályadifferenciáltság mutatóját a pályaválasztási érettségre vonatkozó CMI kérdéssor jellemz i 
(regressziós súlya 0,37), illetve az érdekl dési irányok szóródásának mutatója (SDS, regressziós súlya 
0,25) határozza meg. 
Az életvezetési kompetencia és a pályaérdekl dés differenciáltsága (életpálya-építés tudatossága, az 
érdekl dési irányok kimunkáltsága és pályaválasztási érettség) között pozitív korrelációt (r=0.64, 
p 0.001) találunk, amelyet a kett s vég , színes nyíl szemléltet. Az életvezetési kompetencia 
magasabb szintje a pályaorientáció folyamatának magasabb szintjével jár együtt. 
Jelent s az együttjárás a két származtatott érdekl dési kör, a rendszerezett-objektív irányultság és a 
kommunikatív-társas irányultság között (r=0,66, p 0.001).  
Az útvonalábráról leolvasható, hogy az életvezetési kompetencia interperszonális dimenzióján 
keresztül vezet a nagyobb regressziós súllyal (0.46) jellemezhet  útvonal az érdekl dési irányok 
szociális, vállalkozó és m vészi csoportjai által meghatározott, kezdeményez készséget, kreativitást, 
mások segítésére irányuló motívumokat feltételez  csoportjához. Az interperszonális kompetencia 
dimenziót alkotó készségek (kommunikáció, szoros kapcsolatok kezelésének képessége és 
szervezetbe/társadalomba való beilleszkedés készségeinek) fejlettségi szintje, illetve a készségek 
alkalmazásához köt d  én-hatékonyság élmény a vállalkozói, segít  és m vészi foglalkozások iránti 
érdekl dés esetében kitüntetett jelent ség .  
Az életvezetési kompetencia intraperszonális dimenziója (0.43) regressziós súllyal jellemezhet  
kapcsolat vezet a konvencionális, kutató és technikai érdekl dési irányok felé, a rendszerezett 
munkavégzést, elemz , analitikus gondolkodást feltételez  motivációs háttérváltozó irányába. A saját 
értékek megállapításához, a mindennapi életvezetés során felmerül  problémákkal kapcsolatos 
tervezéshez, a hatékonyabb tanuláshoz és a létfenntartás/testtel kapcsolatos kérdéseinek 
megoldásához szükséges készségekkel magasabb szinten rendelkez  hallgatók észlelt én-hatékonyság 
mintázata manifesztálódik ebben az útvonalban. 
A két, egymástól markánsan elkülönül  érdekl dési-terület háttérváltozó által kirajzolódó foglalkozási 
preferencia dimenzió között jelent s együttjárást, (r=0.66 p 0.001) kapcsolatot találunk. A két terület 
átfedésében a korrelációs mátrix adatait is figyelembe véve els sorban a rendszerezés és 
kezdeményez készség jellemz ihez köthet  konvencionális és vállalkozói érdekl dés kapcsolata 
játszhat f  szerepet.  
Az interperszonális dimenzió a kreatív, vállalkozói, szociális irányultsággal, az intraperszonális dimenzió 
pedig a konvencionális, kutatói, technikai irányultsággal kapcsolható össze els sorban. A dimenziókat 
meghatározó életvezetési készségek az érdekl dési irányokhoz kapcsolódó foglalkozások 
gyakorlásához logikusan illeszked  eszköztárat képviselhetnek (pl. rendszerezettséget igényl  
konvencionális érdekl dést feltételez  foglalkozási környezet és a tervezés, id beosztás 
megvalósítását segít  készségek az intraperszonális kompetencia dimenziót meghatározó észlelt én-
hatékonyság hátterében.) 
 
Megvitatás és kitekintés 
 
Az életvezetési kompetencia (az észlelt, terület-specifikus én-hatékonyságélmény mintázat) 
befolyásolja, hogy a személy különféle életvezetési feladataival kapcsolatban, az életvezetés 
személyesen fontos területein képes-e megvalósítani életvezetési intencionalitását. Ennek feltétele, 
hogy személy megfelel  önismerettel rendelkezzen, tudatosan fel tudja mérni, mit, miért, mikor és 
hogyan cselekedjen különféle helyzetekben, egyes akcióit hogyan értékelje múltja, jelene és jöv je 
összefüggésében, valamint rendelkezzen a problémák megoldásához szükséges életvezetési 
készségekkel.  
 
Az életvezetési kompetencia konstruktuma és az általános én-hatékonyság több szerz  
által korábban már vizsgált konstuktumától abban tér el, hogy egy rendszerben vizsgálja 
a személy különböz  életvezetési feladataival kapcsolatban megélt hatékonyság 
élményét. Mintázatot ragad meg az életvezetés szempontjából kritikus készségek, és a 
hozzájuk köt d en átélhet  én-hatékonyság élmény tekintetében.  
 
Munkánkkal kiegészítettük a szociál-kognitív pályaelméleti modell elképzelést, amely egy általános én-
hatékonyság élmény kialakulását feltételezi a különféle készségek gyakorlásának eredményeként, 
amely meghatározza a kés bbi akciókhoz köt d  motivációs jellemz ket, választási célokat illetve 
kijelöli a teljesítmény szempontjából kitüntetetté váló területeket.  
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Az általunk javasolt, életvezetési területekhez kapcsolt készségek, és a gyakorlásukhoz köt d  én-
hatékonyság élmény mintázat vagy profil elemzése a szociál-kognitív pályaelméleti modell 
további differenciálását teszi lehet vé.  
Az életvezetés egyes területeihez köt d  készségek színvonala meghatározza a közvetlenül átélhet  
sikeresség mértékét a különféle élethelyzetekben. Közvetlen információt nyújt az én-hatékonyság 
élményének formálódásához.  
A készségek gyakorlásához kapcsolódóan formálódó én-hatékonyság élmény fontos központi változó 
az életvezetés sikerességével összefüggésben. Meghatározza az életvezetésre vonatkozó kogníció 
sajátosságait (ld. depressziós információfeldolgozási stratégia alacsonyabb életvezetési kompetencia 
esetén), befolyásolja a motiváció folyamatát, a célok és értékek kijelölését, a kitartást, er feszítések 
nagyságát, proaktív motiváció kontrollt és hatással van az érzelmekre, a helyzethez köt d  szorongás, 
depresszió mértékére, az érzelemközpontú coping formák alkalmazásának gyakoriságára. Befolyásolja 
a terület-specifikus akciókat, így az érdekl dési kör formálódását segít  környezet és tevékenység 
választását. 
Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az életvezetési különböz  területeihez, eltér  
problémák megoldásához kapcsolódó készségek gyakorlása nyomán eltér  én-hatékonyság mintázatot 
alakítanak ki a személyek. Intraperszonális és interperszonális kompetencia-dimenzióik egymással 
szorosan együtt járnak, de a két dimenzió hatásának útvonala eltér . 
Eredményeink alapján feltételezzük, hogy az életvezetési készségek alkalmazásával összefüggésben az 
életkornál jelent sebb szereppel bír a készségek gyakorlása, az átélt én-hatékonyság élménye 
bizonyos feladatok teljesítésében. Erre utal, hogy tendencia szinten a fels oktatási évfolyamok között 
különbségeket találtunk, ugyanakkor önmagában az életkor nem bizonyult meghatározó tényez nek 
az életvezetési kompetenciát leíró modellben.  
Egy-egy felülvizsgálati, kompetenciafejl dési és struktúra átrendezési pontot feltételezünk a Super 
által alkotott életpálya modell szerepeihez és fejl dési lépcs ihez kapcsolódóan. Az életpálya során, a 
szerepek váltásával párhuzamosan id szakosan felül kell vizsgálni az életvezetés során alkalmazott 
készségek eszköztárát. Ez a határvonalak átlépésekor átmeneti elbizonytalanodáshoz vezet, majd a 
készségek gyakorlásával párhuzamosan fokozódó hatékonyság élményt eredményez. Egészen a 
következ  váltási pont észleléséig.  
Ilyenek lehetnek a fels oktatási helyzetben a tanulmányok kezdetét követ en a megváltozott 
környezetben való megküzdéshez, illetve a tanulmányok, munka világa közötti váltás el vételezésének 
helyzete. A pontok azonban nem köt dnek szorosan életkorhoz. Meghatározóbbnak bizonyulnak az 
élethelyzetek, életszerepek. 
A fels oktatásban töltött id szak alatt egy normatív, pályafejl dési krízisállapottal 
szembesülnek fiatalok, és ezt az életvezetési kompetencia konstruktuma segítségével 
kielégít  módon mérni, a kompetencia mintázathoz kapcsolódó megfelel  életvezetési 
készségterületek fejlesztését segít  tanácsadói szolgáltatások biztosításával pedig 
megoldásában támogatni tudjuk. 
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