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 ”Egyéni életünknek a legfontosabb feladata és értelme, hogy a belső tapasztalatot és 

lelkünk üzenetét a külső valóságban életre keltsük.” (Müller P. E., 2005, 173. old.) 

I. Bevezetés 

A) A dolgozat célkitűzései 

Szakdolgozatomban a személyiség integritásának és az önmegvalósításnak a szűkebb 

értelemben vett vizsgálatát tűztem ki célul. A témát a jövőbeli célok, értékek, motiváció 

több szempontú felmérésével (aspirációk, munkaértékek), a jelentudatosság vizsgálatával, 

illetve ezen jellemzők testi és lelki egészséggel, az iskolai légkör jellemzőivel és a 

szocioökonómiai státusszal való összefüggésének elemzésével közelítettem meg. 

B) A téma szakirodalmának áttekintése 

1. A pozitív pszichológia és az értékkutatás 

a) A pozitív pszichológia célja 

A témakör jól illeszkedik a pozitív pszichológia érdeklődési körébe, melynek legfontosabb 

célja, hogy a pszichológia feladatköre ne csupán a károsodás megszüntetésére irányuljon, 

hanem az optimális pszichés működési feltételek megismerésére, további fejlesztésére is. 

Ezáltal javítja az életminőséget, megelőzheti a lehetséges patológiákat (Seligman, 2002; 

Gable, Haidt, 2005).  

Ahogy Seligman és Csikszentmihályi (2000) megfogalmazta, a pozitív pszichológia 

célja, az egyének és a közösségek virágzását, jóllétét elősegítő tényezőknek, humán 

erényeknek a felkutatása és erősítése.  

A pozitív pszichológiai irányzat képviselői (például Seligman, 2002;  

Sheldon, King, 2001) Rogers (1961/2003) Maslow (1968/2003), Erikson (1991),  

Deci és Ryan (1985) és még számos humanisztikus kutató úttörő eredményeire építve, 

azokat gondos empirikus vizsgálatoknak alávetve járultak hozzá annak mélyebb 

megértéséhez, hogyan, miért, milyen körülmények között fejlődnek a pozitív érzelmek, 

illetve a személyiség jól-létéhez elengedhetetlen humán erények.  
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A pozitív pszichológiai irányzat azért terjedhetett el olyan gyorsan a megszületése utáni 

néhány év alatt, mert addig nem kutatott jelenségeknek nyújtott magyarázati keretet 

(Gable, Haidt, 2005). 

A pozitív pszichológia jelentősége nem abban áll, hogy feltalálta volna a tökéletes 

élet megvalósításának mikéntjét. Sokkal inkább abban, hogy integrálja azokat az 

ismereteket, elméleteket és kutatási eredményeket, amelyek a valóban értékes élet 

feltételeiről szólnak, hogy hatékony segítséget nyújthasson a mindennapok eredményes és 

alkotó megéléséhez (Seligman, 2005). 

A pozitív pszichológiai kutatásokból kiderül, hogy léteznek általános érvényű 

humán erények, értékek, amelyek normatív viselkedési előírásként funkcionálnak 

(Peterson, Park, 2006). 

b) Az érték meghatározása 

Az érték fogalma a Magyar értelmező kéziszótár szerint: „valaminek az a tulajdonsága, 

amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki”1.  

Gergely Jenő (1994, 47. old.) a következőképpen határozza meg az érték fogalmát: 

„Az érték lényegében olyan szubjektív ítéleti viszony a valósághoz, amely a cselekvés és 

döntés meghatározójává válik... Az egyes értékek nem különállóan, hanem egymással 

összefüggésben, egymásnak alá-, fölé- és mellérendelve rendszerként irányítják az egyes 

ember (csoport, nagyobb közösség) döntéseit, tevékenységeit..."  

c) Az értékek, mint univerzális motívumok 

Mindenkoron visszatérő kérdés, hogy léteznek-e örök emberi értékek, mint például a szeretet, 

a hit, az emberi méltóság, a szabadság, az igazság stb.. Egy másik lényeges kérdés az 

értékkutatásban, hogy vajon az értékek tartalma, természete és szerveződése kognitív, vagy 

motivációs jellegű-e (Váriné, 2003).  

Kutatók, például Váriné Szilágyi Ibolya (1987) kezdetben az értékorientációt a 

kognitív aktivitás függvényének tekintették. Mára azonban már módosult ez az elképzelés és 

azt hangsúlyozzák, hogy az értékkutatásokban az értékek tartalmára és természetére, valamint 

rendszerszerű szerveződésükre vonatkozó kognitív jellegű információkon kívül fontos a 

                                                
1 http://www.eisz.hu http://aklexikon.om.hu: Magyar értelmező kéziszótár (2007. 01. 12.) 

 

http://www.eisz.hu
http://aklexikon.om.hu
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motivációs jellegű információk számbavételére és érvényesítésére való törekvés  

(Váriné, 2003).  

Schwartz (1992) az értékek egyetemes jellemzőiként három kognitív megjelenítési 

típust emel ki: egyrészt a biológiai szükségleteket, másrészt az interperszonális koordinációt 

szolgáló interakciós feltételeket, illetve a csoport boldogulását és fennmaradását szolgáló 

össztársadalmi elvárásokat. Ezekből a típusokból, nyolc motivációs területet származtat le.  

Schwartz és Bilsky (1987, 1990) az egyetemesség kérdését az általuk meghatározott 

motivációs tartományokat (pl. a biztonságot, a hatalmat, az önérvényesítést stb.) képviselő 

értékek szükségszerű, a kultúrától független együttjárásával és más értékekkel való 

szembenállásával kapcsolatban vetették fel. A kérdést húsz országban felvett adatbázis 

elemzésével vizsgálták.  

Az értékeknek az empirikus adatokban is kifejeződő pszichológiai közelsége, vagy távolsága, 

az egymást kizáró ellentétessége mögött feltevésük szerint egyetemes motivációs tartományok 

(szükségletek, hajlamok, attitűdök vagy érdekek) állnak – az élvezet, a biztonság, a 

teljesítmény, az önállóság (autonómia), a szociabilitás, a korlátozó konformitás, a 

társadalmi hatalom, az érettség. Ezért nevezték el az értékek egy-egy ilyen szorosabban 

tömörülő csoportját motivációs értéktípusoknak és ezeket figyelték meg a kutatási 

eredményeikben. 

Ez a megközelítés kitágítja az értékek egyetemes sajátosságairól kialakult 

gondolkodásunkat, közelebb hozza az emberi szükségletekhez és a motivációkhoz. Ez 

alapján az értékeket, mint célokat is tekinthetjük (Váriné, 2003).  

Schwartz és Bilsky (1987, 1990) adatai arról vallanak, hogy számos kultúrában az 

emberek életük vezérelveként 10 értéktípust határoznak meg:  

§ önállóságra, önirányultságra törekvő, 

§ stimulációt, azaz ösztönzést kereső 

§ hedonista 

§ teljesítményorientált 

§ hatalomorientált 

§ biztonságra orientált  

§ alkalmazkodó, konformista 

§ tradicionális, hagyománykövető  

§ jóindulatúságra, jóakaratúságra törekvő 

§ univerzalisztikus, az egyetemességre 

orientált motivációs értéktípusok.  

Egy tizenegyedik értéktípust is találtak (spiritualitás értékcsoportja), amely azonban nem 

mutatott jelentős mértékben egyetemes jelleget.  

A többi értékdimenzióban a szerzők értékvizsgálatának válaszai elsősorban egyéni 
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értékprioritásokat tükröznek, és nem a kultúrák hatását, mivel a csoportokon belül jelentős 

mértékben nem egyöntetűek a válaszok az egyes értékek fontosságát illetően.  

Az értékek, mint motívumok, motívumosztályok értelmezésekor el lehet különíteni 

egy belső egyensúlyi állapothoz kapcsolódó működést. E folyamat során a biológiai 

szükségletek és az ebből felépülő örömforrások, illetve a szociális kapcsolatok affektív 

megerősítései a belső egyensúly megszerzésére és fenntartására irányulnak. Ez a fizikai 

biztonságtól az én-azonosság megőrzéséig terjed. Nyíltabb vagy rejtettebb, tudatos vagy 

kevésbé tudatos módon az egyén pszichés struktúrájával függ össze (Bugán, 1994).  

d) Értékrelativizmus versus értékobjektivizmus 

Az érték-relativizmus álláspontja szerint az „értékekkel" kapcsolatban mindenféle 

kijelentés csak a személyes ízlést és preferenciát tükrözheti (Sartre, 2006).  

Az értékkutatás a szociológia ágaként a tudatnak azt a működését vizsgálja, amely 

az egyént a társadalmi fejlődésben kitermelődő tárgyi, szellemi és viszony-jellegű 

objektivációkra vonatkoztatja, belsővé teszi ezeket az objektivációkat, megteremti az egyén 

viszonyát hozzájuk. Az érték lényegében az egyes objektivációkhoz való szubjektív ítéleti 

viszony és a cselekvés meghatározója az egyes objektív viszonyok belsővé tétele által 

(Kapitány és Kapitány, 1995). 

Az ellenkező álláspont, amelyet Maslow (1968/2003) érték-objektivizmusnak 

nevez, azt tartja, hogy bizonyos jellemzők (szépség, jóság és hasonlók) nemcsak a megítélő 

szemében léteznek, hanem objektíve a szemlélt tárgyban. Létezik egy dinamikus párhuzam 

vagy izomorfizmus ... a külső és a belső között” (28. old.). Ezeket az értékeket felfedezzük, 

de ugyanakkor teremtjük, vagy konstruáljuk is, benne rejlenek az emberi természet 

szerkezetében, biológiailag és genetikailag megalapozottak, de ugyanakkor a kultúra 

hatására fejlődnek.  

e) Homeosztatikus és növekedési értékek 

A legjobb körülmények között működő, teljesen kifejlődött embert általában olyan értékek 

mozgatják, amelyek meghaladják őt magát. Odakinn és idebenn is ugyanúgy léteznek; 

ezért meghaladják (transzcendálják) az egyén testének határait (Maslow, 1968/2003).  

Az úgynevezett magasabb értékek, örök értékek, nagyjából azok, amelyeket azon 

emberek szabad választásaiban találunk, akiket viszonylag egészségesnek (érettnek, 
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fejlettnek, önkiteljesítettnek, individuációt elért embernek stb.) tartunk, amikor legjobb 

formában és erősnek érzik magukat (Maslow, 1968/2003).  

Minél érettebb, erősebb vagy egészségesebb valaki, annál inkább keresi a 

növekedési értékeket, és annál kevésbé keresi és igényli a „szabadonfutó" értékeket.  Ez a 

kétfajta értékkészlet (homeosztatikus értékek versus növekedési értékek) mindig 

dialektikus kapcsolatban áll egymással, mindkettőre szükségünk van.  A nyílt 

viselkedésben kifejeződő kapcsolatuk dinamikus egyensúlyt alkot. Integrált hierarchiában, 

és nem  kettősségekben rendeződnek el. Az ember magasabb természete az ember 

alacsonyabb természetére épül, amelyre alapként szüksége van, mert annak hiányában 

összeomlik. (Maslow, 1968/2003).  

Heller Ágnes (1970) szerint az érték egyfajta elvonatkoztatás, amely a minőséggel 

szoros összefüggésben van. Ekkor jelenik meg a jó és a rossz, mint alapkategória és ezzel 

egy időben a választás lehetősége.  

A humán személyiségfejlődés fontos alapja az erényes jellem kialakulása, amely 

„jót” akar cselekedni és, amely rendelkezik a megfelelő kompetenciával, hogy a „jót” 

megvalósítsa. Peterson és Park (2006), az értékekkel kapcsolatban egy olyan 

klasszifikációs rendszert dolgoztak ki, amelynek neve VIA (Values in Action). A VIA az 

értékek és a cselekvés kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. 

Ez a csoportosítás azért is érdemel kitüntetett figyelmet, mert a 

betegségklasszifikációs rendszerekhez hasonló elvekből indul ki azzal a lényeges 

különbséggel, hogy nem a mentális betegség, hanem a pszichológiai egészség kritériumait 

veszi számba. Az egyik kritérium a transzcendencia, amelyen például szépérzéket, 

kíváncsiságot, reményt, optimizmust, hálát, humort, játékosságot, spiritualitást, cél- és 

jövőorientáltságot értenek. Az életcélok azért is fontosak, mert útmutatást és értelmet adnak 

az életnek, nemcsak a jövőnek, hanem a jelennek, sőt, segítenek a múltbeli események 

helyes megragadásában is. Egy másik fontos kritérium az autonómia, az önmeghatározás, 

ami a belsőleg kontrollált, érett személyiség jellemzője (Peterson, Park, 2006; Pikó, 2005). 

Az értékorientáció Duró (1982) gondolatmenetében is egyfajta cselekvési készenléti 

állapotot jelöl, amely szabályozza a személyiség értéktudata és értékelő magatartása közötti 

pszichés folyamatot. 
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2. Személyiség és integráció 

Maslow az emberi természetet „Csodálatos lehetőségek, kifürkészhetetlen mélységek" 

mondatba sűrítve jellemezte (1968/2003, 7. old.).  

Ez az alapvető, belső természet, amellyel mindannyian rendelkezünk, ösztönszerű, 

nagy szerepet játszik benne az öröklődés. Erős hajlama van arra, hogy a különböző hatások 

ellenében is fennmaradjon, azonban a biológiai megalapozottság ellenére ez a belső mag 

bizonyos értelemben inkább gyenge, könnyen el lehet nyomni (Maslow, 1978). 

Az élet nagyon korai időszakában a céltalan késztetések és tendenciák a kanalizáció 

révén (Murphy, 1947, id. Maslow, 1968/2003) tárgyakhoz kezdenek kapcsolódni, így ez a 

nyersanyag nagyon gyorsan személyiséggé fejlődik, amint kapcsolatba kerül a külső 

világgal (kultúra, család, társas környezet, tanulás stb.).  

A személyiségfejlődés folyamata részben a személyiségstruktúra és a viselkedés 

növekvő differenciálódását, részben viszont ezeknek a növekvő integrálódását jelenti. A 

személyiségen belüli differenciáció és az integráció folyamata dinamikus kapcsolatban áll 

egymással. Az apró részekből valahogy viszonylag egységes személyiség alakul, ha 

adottak a megfelelő külső körülmények is. A korai csecsemőkorra jellemző „dinamikus 

egység” egyre inkább differenciálódik, majd az integráció folyamata ellensúlyozza a 

megosztottságot (Allport, 1937/1998).  

Kurt Goldstein (1939/1995) is azt hangsúlyozta, hogy az élőlények hajlamosak 

integrált, szerves egészként működni; nem egymástól elkülönült működő egységek 

halmazai.  

A személyiséget, mint rendszert tekintve érthetjük meg leginkább ennek az 

egészleges szerkezetnek a működését, amelyben lényeges, hogy a mentális-tudati, az 

érzelmi-motivációs és a viselkedési-cselekvési elemnek egymással szoros kapcsolatban 

álljanak. Emellett fontos látni, hogy a struktúra sohasem lehet tökéletes, nincs teljesen 

egységes személyiség (Allport, 1937/1998).  

A személyiség integritásának kérdése a legtöbb pszichológiai megközelítésben 

központi helyet foglal el. Vajon mitől válik egy egységgé, egy személyiséggé az egyént 

jellemző viselkedés, tulajdonságok halmaza? Azért fontos kérdés ez, mert az egészség 

megtartásának egyik kulcsa az egészséges, integrált személyiség lehet.  

Az empirikus módszerek ugyan elmaradottak, mégis a létező integráltság 

magyarázatára számos pszichológiai elgondolás merült fel.  
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a) A személyiség integráltsága és az én-közeli funkciók 

A személyiség egységét, kereshetjük az én-közeli funkciókban. Ilyenek az énkép, az én-

identitás, a személyes diszpozíciók, és az én más megnyilvánulási formái, az életstílus és a 

vele kapcsolatos egzisztenciális fogalmak,  a törekvések (Allport, 1937/1998).  

Az integráltság jelentheti egyrészt a személyiségrészek közti koherenciát és a belső 

szükségletekkel való kongruenciát – az autentikusságot, illetve kifejeződhet a 

személyiségjellemzők és a viselkedés konzisztenciájában (Sheldon és mtsi., 1997).  

Allport (1937/1998) szerint az én-bevontság minden helyzetben növeli a 

koherenciát és a konzisztenciát. (Az én-bevonódás azonban természetesen finomabb 

elemzésre szorul, ha a sok összetevős  én-rendszer terminusaiban gondolkodunk. Ezt 

láthatjuk pl. Linville (1987/2003) én-komplexitás vizsgálatában.)  

• Vonáselméleti megközelítés versus személyes diszpozíciók   

A "légy hű önmagadhoz" jelentésű intelmek, amelyek egyidősek az antik filozófiával, a 

személyiség integritására való törekvést fejezik ki. Mit is jelent hűnek lenni önmagunkhoz, 

vagy önmagunkkal összhangban viselkedni? Ehhez mindenekelőtt a „Ki vagyok én?” 

kérdésre kell felelnünk (Allport, 1937/1998).  

A modern személyiségelméletek különböző válaszokat kínálnak  

Az egyik az embert stabil és tartós viselkedési diszpozíciók fogalmaival írja le, 

amelyet a vonáselmélet kutatói alkalmaznak. Ezen megközelítések közül egyre inkább a 

Big5 személyiségmodell került az érdeklődés középpontjába, amely integratív keretet kínál 

a személyiségpszichológia számára (McCrae és Costa, 1984).  

Valójában a vonások – extraverzió, neurotikusság, kellemesség, lelkiismeretesség és 

a tapasztalatokra való nyitottság –  nem csupán jellemeznek, leírnak minket, hanem 

valószínűleg ezek a „legjellemzőbb énjeink”. E nézőpont szerint önmagunkhoz hűnek lenni 

annyit tesz, mint látens vonásainkkal összhangban viselkedni (Allport, 1937/1998).  

A Big5 elméletalkotóit azonban éppen amiatt érte kritika, hogy a konzisztenciára, 

stabilitásra összpontosítanak. Funder (1994, id. Sheldon és mtsi.,  

1997, 125. o.) megfigyelése szerint úgy tűnik, hogy a vonáselmélet „nem vesz tudomást a 

stabilitás egyéni különbségeiről, figyelmen kívül hagyja, hogy a környezet apró változásai 

időnként jelentős személyiségváltozásokat okozhatnak, és nem nyújt kellő magyarázatot a 

stabilitást és a változást elősegítő mechanizmusokra". 
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Egy élet egységesítő témáinak felkutatásában, a viselkedés, gondolatok, és érzelmek 

összhangjának megértéséhez például a személyes diszpozíciók megállapítására szolgáló 

empirikus eljárások bizonyultak hatékonynak. A személyes diszpozíciók egységesebbek, 

mint az általános vonások, mivel nem egy normához viszonyított konzisztenciát keresnek, 

hanem az egyén önmagához való konzisztenciájára alapoznak (Allport, 1937/1998). 

Allport személyiség megközelítése közel áll a humanisztikus 

személyiségnézetekhez, amelyek közül Rogers és Maslow, illetve Deci és Ryan (1985) 

öndeterminációs megközelítését emelném ki elsősorban. 

• Humanisztikus és kognitív megközelítések 

A humanisztikus és az organizmikus személyiség-megközelítések eltérő nézőpontból 

határozzák meg az összerendezett működést (pl. Deci, Ryan, 1985; Rogers 1961/2003; 

Sheldon és Kasser, 1995).  

E megközelítésekben az integrációt nem a konzisztenciával, hanem a hitelesség, 

vagy autentikusság érzésével definiálják, amely olyan viselkedésre vonatkozik, amelyet a 

belülről vezéreltség élménye jellemez. Feltételezik, hogy az ilyen pozitív élmények utat 

nyitnak olyan fontos belső erőforrásoknak, mint a mélyebb információfeldolgozás  

(Deci, Ryan, 1985), kreatívabb gondolkodás (Amabile, 1996, id. Sheldon és mtsi, 1997). 

Egyszóval az autentikusság érzése valószínűleg jó jelzője az integráltságnak, az 

organizációnak, a teljesen működőképes személyiségnek (Rogers, 1961/2003). 

Rogers (1961/2003) a személyiség egészségét és egységét az integrált énképpel 

azonosítja, amely tartalmazza, hogy „mi vagyok”, „mi akarok lenni”, és „mivé kellene 

válnom”. Kifejti, milyen fontos feladat, hogy az embereket hozzásegítsük a pontos, a 

koherens és teljes énkép kialakításához. 

A pszichoanalitikus elméletet módosító Erikson (1991) identitás koncepciója is azt 

hangsúlyozza, hogy az ember feladata, különösen serdülőkorban, hogy választ adjon 

önmagának a „Ki vagyok én?” kérdésre. Ha ez sikerül, akkor létrejön a személyiség új 

egysége, érettsége. 

A „Ki vagyok én?” kérdésre többféle válasz is adható egyidejűleg, attól függően, 

hogy például milyen szerepeinkre, kapcsolatainkra, tevékenységeinkre helyezzük a 

hangsúlyt.  

Linville (1987/2003) énkomplexitás modellje szerint az énről való ismereteket 

többszörös kognitív struktúrák formájában tároljuk.  A struktúrákat énkép aspektusoknak 

nevezzük, amelyek egy nagyobb asszociációs hálózat struktúráit képezik. Egyidejűleg csak 
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néhány énkép aspektus aktiválódik. A komplex kognitív én-reprezentáció csökkenti a 

stresszt keltő események testi és lelki egészségre gyakorolt hatását, azáltal, hogy az 

érzelmileg jelentős esemény így az énkép-aspektusok kisebb hányadát érinti.  

Egyre többen fogadják el, hogy az önismeretnek fontos szerepe van a 

megküzdésben és a lelki egészség különböző folyamataiban (Linville, 1987/2003;  

Higgins és mtsi, 1987). Az énkép nagyobb komplexitása azt jelenti, hogy a személy több és 

egymástól jól elkülönülő énkép-aspektus formájában szervezi az önismeretét.  

Maslow (1968/2003) arra hívja fel a figyelmet, hogy ha sikerül egy egységben 

feloldani a személyiségen belüli kettősségeket, például az érzelem–értelem dichotómiát, és 

gyakorolni a kreatív közvetlenséget, amellyel a gyermekek még spontán rendelkeznek, 

ráébredhetünk, hogy a legmélyebb szükségleteink önmagukban nem gonoszak, vagy 

rosszak.  

• Öndetermináció 

A leghasznosabb elképzelés, talán az, hogy az integráció küzdelem árán jön létre. Nem a 

célok beteljesítése, hanem a célok követése formálja az egyént és az életét. E folyamat 

során érhető el a legnagyobb egységesség, integráltság.  

Mint minden nagy irodalmi alkotás, Goethe Faustja is bepillantást nyújt az emberi 

természet mélyébe, így azokba a körülményekbe, amelyek közt a személyiség integrációja 

zajlik.   

A legtöbb egzisztencialista szerző az élet középpontjában valamilyen állandóbb 

tervet hangsúlyoz. Az egzisztenciális bizonytalanság, szorongás elviselhetőbbé válik, ha 

van életcélunk, van miért élnünk, ilyenkor az ember felül tud kerekedni csaknem miden 

„hogyan”-on, ahogy azt Nietzsche mondta. 

Az önmeghatározás (öndetermináció) elméletén alapuló egyes kutatásokban a 

személyiség szerveződési fokának, integráltságának jelzőiként az emberek személyes 

céljait használták (ezt kongruenciának nevezték). A célok integráltsága, vagy 

kongruenciája – hitelessége – a célok két tulajdonságától függ.  

Egyrészt,  a célok akkor kongruensek és hitelesek, ha az emberek belső indíttatásnál fogva 

követik őket, nem pedig külső nyomás hatására. Másodszor, a célok akkor kongruensek, 

amikor a személyes növekedés, az emberi kapcsolatok és a közösséghez tartozás belső 

értékeit követik, nem pedig akkor, amikor a pénzügyek terén elért siker, a másokban 

kialakítandó jó kép (imázs) és a népszerűség külső értékei vezérlik őket. (Kasser, 2005).  
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Sheldon és Kasser (1995) a koherenciát és a kongruenciát, mint a személyiség 

integritásának két aspektusát kutatták. A szerzőpáros egy olyan személyiségintegrációs 

modellt vizsgált, amely Carver és Scheier (1998), illetve Deci és Ryan (1985) 

önszabályozás-elméleteire épül. Amellett foglalnak állást, hogy az integrált személyiség 

egyszerre jelenti a személyiségrészek egymással való koherenciáját, illetve az 

organizmikus szükségletekkel való kongruenciáját. 

 Az integráció a viselkedés és az autentikus (intrinzik motivált) személyiségrészek 

közti kongruenciát is jelenti (Rogers, 1961/2003).  

Az öndeterminációs elmélet kongruencia fogalma egyrészt az okság észlelt helyét  

(belső, vagy külső), másrészt a célok és értékek tartalmát vizsgálja a viselkedés 

előrejelzéséhez (Deci, Ryan; 1985). 

Sheldon és munkatársai (1997) a személyiség integrációjára vonatkozó, látszólag 

két távoli nézőpont – konzisztencia, avagy autentikusság – közötti kapcsolatokat kutatták öt 

meghatározott (élet)szerepben, mind a Big5 vonások, mind a pszichológiai autentikusság 

szerepek közti konzisztenciájának vizsgálata révén. Rámutatnak a két személyiségelmélet 

közti számos fontos különbségre, de néhány átfedésre és konvergenciára is.  

Beigazolódott az a feltevésük, hogy az észlelt autentikusság szerepek közötti változásai 

bejósolják legalább néhány Big5 vonás szerepek közötti változásait. A másik jelentős 

eredmény alapján mondhatjuk, hogy mind a konzisztencia-, mind az autentikusság-alapú 

én-integráció értékek kapcsolatban állnak a jól-lét és a szereppel való megelégedettség 

értékeivel. 

Lecky (1945, id. Allport, 1998, 402. old.) a személyiséget „egymással összeillőnek 

érzett eszmék szerveződése”-ként határozta meg. Azt hangsúlyozta, hogy az  élet egyik 

leghatékonyabb motivációja az a törekvés, amely e rendszer egységének fenntartására 

irányul.  

Az élet arról szól, hogy meg kell küzdenünk az önmagunk elé állított 

követelményekkel, a mindennapi megterhelésekkel. Ugyanakkor az élet velejárója az 

állandó változás, amely a fejlődés elengedhetetlen tényezője.  Lépést kell tartanunk ezekkel 

a változásokkal, ahhoz, hogy a keletkező stresszt a fejlődésünk szolgálatába állíthassuk 

(Oláh, 2005). 

Mik lehetnek azok a személyiségtényezők, amik ebben támogatnak? 

Az individuál-pszichológiai megközelítés azt vallja, hogy az egyén különböző 

módokon „hangolja” magát az élethez. Adler (1994) szerint, gyermekkorától kezdve 

mindenki kialakítja önmaga stílusát. Az érett életstílus teszi lehetővé az élet nehézségeivel 
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való realisztikus megküzdést, amely inkább beépítő és nem védekező mechanizmusokra 

épül. 

Az individuum megküzdési kapacitását alkotó személyiségtényezők egy integrált 

személyiségen belüli rendszerként írhatók le, amit Oláh Attila (2005) pszichológiai 

immunrendszerként definiál. Ez a rendszer coping potenciál vagy protektív dimenziók 

(kontrollképesség, tanult leleményesség, lelki edzettség, optimizmus, koherencia érzék, 

éntudatosság) egységes rendszereként fogható fel, amelyet vizsgálati eredmények is 

alátámasztanak.  

A pszichológiai immunkompetencia alkotóelemei közül kiemelném itt a 

szinkronképességet, amely a figyelem és a tudati működés feletti kontroll képességét 

jelenti.  

Az öndeterminációs elmélet kutatói által sokat vizsgált jelentudatosság koncepciója 

kapcsolatba hozható Oláh szinkronképesség fogalmával. A jelentudatosság azonban inkább 

állapotként jellemezhető, mint vonásjellemzőként, amely szintén hozzájárulhat a 

személyiség integritásához (Deci, Ryan, 1985; Brown, Ryan, 2003). 

b) analitikus megközelítés 

Jung a következőképpen fogalmazott a teljességgel, a személyiség integritásával 

kapcsoltban: „…a világ minden kincséért sem tökéletesnek lenni, de minden eszközzel 

törekedni a teljességre, bármit is jelentsen az.”  (1987, 126. old.). 

A személyiség fejlődése, az individuáció, ahogy Jung nevezi a teljesség felé való 

haladást jelenti. A mandala szimbóluma is ezt a teljességet ragadja meg. Művészeti 

eszközöket alkalmazó terápiákban a „gyógyulással”, a személyiségfejlődéssel a klienseknél 

spontán megjelentek mandala alakú formák (Jung, 1993). 

A teljesség jelentheti a személyiség tudatos és tudattalan részeinek egyesülését, 

amely azonban tökéletesen sosem valósulhat meg. Jelentheti a négy jungi 

személyiségfunkció egységét is, amely úgyszintén nem valósulhat meg maradéktalanul 

(Jung, 1987). 
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c) transzperszonális megközelítés 

Assagiolli (Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006) pszichoszintézise is az integráltság, belső 

értékek fontosságát, jelentőségét és emellett a választás lehetőségét, a kreativitást, és az 

önmegvalósítást hangsúlyozza: ezek a humán motiváló erők, amelyek elősegítik a 

fejlődést, a növekedést és az önkibontakozást. 

Soósné Faragó Magdolna (2005) egészségdefiníciójában is tetten érhető a 

különböző személyiségrészek egymással és a környezettel való integráltságának és a célok, 

belő értékek fontosságának kiemelése.  

Az egészséget egy virághoz hasonlítja, amely szirmai szimbolizálják a mentális, az érzelmi, 

a társadalmi (társas, szociális), a fizikai egészséget és a személyiség egészségét.  

„A spirituális egészség az illusztrációként használt virág szára és magja, amely 

létfontosságú az általános egészség szempontjából. Életünk lényegéhez tartozik, hogy mit 

értékelünk nagyra, és mi érdekel mélyen bennünket. Létünk magja ez, amely összetart, és 

képessé tesz arra, hogy értő módon és megfelelően viszonyuljunk az egészég másik öt 

összetevőjéhez.” (9. old.) 

3. Múlt – jelen – jövő: az idő világa és az önmegvalósítás 

Az emberi létezés egyik alapvető körülménye az a tény, hogy az idő világában élünk, 

ahol a jelen a múltból fejlődik ki, és jövővé válik. Mindhárom időbeli viszonylattal ki 

kell alakítanunk valamilyen kapcsolatot. Ez magában rejti az önkifejezés, 

önmegvalósítás és az önfejlesztés lehetőségeit is (Pikó, 2005). Kierkegaard (1982), 

egzisztencialista gondolkodó szavaival, annak a lehetőségét, hogy az ember „azzá 

váljék, aki valóban ő”. 

Az egzisztencialista gondolkodók felhívják a figyelmet arra, hogy különös 

felelősség hárul ránk, emberekre abban, hogy kiteljesítsük a bennünk rejlő képességeket 

és lehetőségeket, vagy, hogy azzá váljunk, akik valójában vagyunk.  

Kierkegaard (1982, 2004) ezen gondolata magában foglalja azt is, hogy az ember valaki 

mássá is válhat, mint ami valójában, vagy kifejlődhet egy hamis énje, ami nem tükrözi 

hitelesen az embert. Úgy is mondhatnánk, ahelyett, hogy hitelesen azzá válnának, akik, 

inkább elidegenednek a legmélyebb lehetőségeiktől, valódi szükségleteiktől és igazi 

énjüktől. 
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Az egzisztencialista gondolkodók, mint például Kierkegaard (1982, 2004) és 

Sartre (2006), nagy hangsúlyt fektettek az emberek tettei mögött meghúzódó 

motivációkra, mivel ezek vizsgálata segít annak felderítésében, hogy valakinek a 

viselkedése hiteles-e. A célok és a törekvések az emberek olyan jövőre irányuló 

próbálkozásait jelentik, amelyekkel a jelenlegi állapotból egy jobb vagy eszményi 

jövőbeli állapot felé szeretnének haladni. Nem mindegy azonban, hogy milyen célokat 

tűzünk ki magunk elé. Előfordul, hogy éppen a „nem megfelelő” célok hajszolása miatt 

válik elidegenedetté a valamivé válás. 

Kasser és Sheldon (2000) is megkülönböztetik a hiteles módon való valamivé 

válás egzisztencialista eszményét az egészségtelenebb „stagnálástól”, melyben az 

ember a múlt rabjává vált, és a „valamivé válás elidegenedett formájától”, amikor az 

ember úgy halad a jövő felé, hogy közben elidegenedik a legmélyebb vágyaitól és 

„valódi önmagától". 

Az ember azon képessége segítségével, hogy szimbólumokban tud gondolkodni és 

képes beszélni, a múltba és jövőbe tudja képzelni magát. Ez az „itt és most”-on való 

túllépés képessége a szabadság és felelősség érzetét nyújtja az embernek (Yalom, 2004). 

Vajon miért van az, hogy bizonyos emberek nem tudnak elmozdulni a múltból 

vagy a jelenből, míg mások képesek haladni a jövő felé? Miért van az, hogy bizonyos 

emberek olyan jövő felé haladnak, amely eltéríti őket attól, akik „valójában" míg mások 

hitelesen válnak valamivé? 

Sartre (2006) azt hangsúlyozta, hogy az embereknek nincs más választásuk, mint 

felelősséget vállalni önmaguk megalkotásáért, az embereknek nincs „lényegünk" vagy 

eredendő természetünk, hanem a semmiből (ex nihilo) kell megalkotnunk a természetünket. 

A „gondolkodom, tehát vagyok” descartes-i tétele Sartre rendszerében a „választhatok, 

tehát vagyok” tételévé módosult. Ez alapján az ember-mivolt a választás szabadságában 

ragadható meg. 

Ezzel szemben Kasser és munkatársai (2005) inkább úgy vélik, hogy minden 

emberben megvan az alapmotiváció önmaga megvalósítására, az individuációra és/vagy az 

integrációra, ami segít az életünk irányításában és szervezésében. Az emberekben működik 

egy „organizmikus értékelő folyamat”, amelynek révén lehetőségük nyílhat arra, hogy 

észrevegyenek finom jeleket és mély belső információkat, amelyeket azután fel tudnak 

használni a döntéshozatali folyamatban. Így nem csupán sodródunk, amikor egészséges és 

jó célokat választunk magunk számára.  
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Ennek a folyamatnak a működésében fontos szerepet játszik a környezet 

támogatása. Az emberek időnként olyan környezeti ingereket kapnak, amelyek más utat 

javasolnak a boldogsághoz, mint az organizmikus értékelő folyamat jelzései, vagy azt is 

tapasztalhatják a környezetükben, hogy nem szeretik őket, vagy nagymértékben 

kontrollálják az életüket (Rogers, 1961/2003).  

Rogers (1961/2003) és Maslow (1968/2003) leírása szerint ilyen körülmények 

között az emberek felhagynak az önmegvalósítás vágyával és elvesztik kapcsolatukat az 

organizmikus értékelő folyamattal, így magukévá tehetnek olyan hiedelmeket, célokat és 

értékeket, amelyek a valamivé válásnak inkább az elidegenedett, mintsem a hiteles módja 

felé terelik őket, illetve inkább testi és lelki biztonságot keresnek, és mások helyeslését 

igyekeznek kivívni. 

Láthatjuk, hogy a célok fontos részét képezik az egészséges valamivé válásnak, 

így az egészséges létezésnek, azonban nem jelentik az egészséges létezés alfáját és 

ómegáját. Lényeges észrevenni, hogy csupán célok követésével nem lehet elérni az 

ideális létezést. A jövő nem fedi le a teljes létezést, az emberek egészleges fejlődéséhez 

fontos, hogy kapcsolatban legyenek a múlttal és tanuljanak belőle, mint ahogy vannak 

olyan pillanatok is, amikor a jelenben, az „itt és most"-ban létezés kerül előtérbe2.  

A tűnődés, a múltban, vagy fantáziákban való elmélyedés, vagy a jövőtől való szorongás 

elvonhat attól, ami a jelenben történik. A jelentudatosság szintén veszélybe kerül, ha a 

személy automatikusan, megrögzötten cselekszik, anélkül hogy figyelne, vagy tudatában 

lenne a viselkedésének (Deci, 1980). 

A megfelelő alkalmazkodást és az önmegvalósítást is az segíti, ha az ember 

képes egyensúlyozni az idősíkok között és integrálni azokat.   

a) Önmegvalósítás 

• Önmegvalósítás és önismeret 

Az önmegvalósítást sokféleképpen definiálják, azonban minden meghatározás elfogadja, 

vagy utal arra, hogy egyrészt vele jár a belső mag vagy belső én elfogadása és kifejezése, 

vagyis az emberben rejlő képességek és lehetőségek, a „teljes működés" megvalósítása. 

Másrészt minden definíció tartalmazza, hogy ilyenkor minimális a rossz egészségi állapot, 

                                                
2  Forrás: http://www.psych.rochester.edu/SDT/faculty.html (2005. 09. 02.) 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/faculty.html
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a neurózis, a pszichózis, vagy az alapvető emberi és személyes képességek elvesztése, 

csökkenése (Maslow, 1968/2003).  

Maslow (1968/2003) mindig elismerte, hogy az „önmegvalósítás” kifejezés  

Kurt Goldstein (1995) pszichiáter munkájában jelent meg először, aki arra használta ezt a 

kifejezést, hogy leírja, ahogyan az agysérülést szenvedett páciensek gyakran csodálatos 

módon képesek alkalmazkodni a sérüléseikhez és kompenzálják azokat. 

Assagioli (Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006) alapján az önmegvalósítás kifejezést 

akkor használjuk, ha a tudatosság növekedését, vagy a tudat kiterjedését szeretnénk jelölni 

vele. Az önmegvalósítás (self-realization) egyfajta lelki növekedés és érés, melynek során 

az ember szunnyadó lehetőségei felébrednek és megnyilvánulhatnak. Ezek megfelelnek a  

Maslow (1978) által az önmegvalósításnak (selfactualization) tulajdonított jellemzőknek.  

Assagiolli (Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006) is hangsúlyozza, hogy az 

önmegvalósítás nem egy statikus, a valóságtól elrugaszkodott, „tökéletes" állapot, 

amelyben minden emberi problémát meghaladnak az ide eljutottak, és amelyben az 

emberek „boldogan élnek, amíg meg nem halnak". Az önmegvalósítást inkább a 

személyiség fejlődéseként ragadja meg, amely megszabadítja az embert a növekedés 

hiányproblémáitól és a neurotikus életproblémáktól, hogy szembe tudjon nézni az élet 

„valódi" problémáival.  

Az ember képes kell, legyen az elkerülhetetlen, az „egzisztenciális" emberi 

problémákat elviselni és megragadni, amelyekre végső soron nincs megoldás  

(Yalom, 2004).  

Az önmegvalósítás során a problémák nem tűnnek el, hanem az átmeneti, vagy a 

valóságtól elrugaszkodott problémáktól eljutunk a valós problémákhoz (Maslow, 1978).  

A mai embereknek óriási szükségük van arra, hogy befelé forduljanak, mivel mai 

kultúránk túlzottan kifelé irányul. Az emberek, pedig belevesznek az olyan 

tevékenységekbe, amelyek önmagukban válnak célokká. A külső életet, ezért egyensúlyba 

kell hozni a megfelelő belső élettel. Vissza kell fordulnunk önmagunk felé. Az egyénnek 

tudatosan fel kell fedeznie azt, amit mostanság „belső térnek" szoktak nevezni.  

A modern ember általában nincs tudatában annak, hogy valójában saját magában 

gyökerezik mindaz, amit kint elér, és külső eredményei nem többek a vágyai, késztetései, 

impulzusai és tervei megvalósulásánál. Ezért először is ezeket az okokat kell 

megismernünk, megvizsgálnunk és helyretennünk (Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006).  
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Goethe így fogalmaz (id. Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006, 131. old.): 

„Ha megtettük a dolgunkat odabenn, a külső majd magától feltárul előttünk." 

A maslowi önmegvalósítás kifejezi a valódi belső természetünk megismerését, ami 

a cselekedetek szintjén azt jelenti, hogy belső szükségleteinknek kívánunk megfelelni.  

Assagiolli (Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006) pszichszintézisének az első lépése is 

a saját személyiségünk alapos megismerése, amely alapját képezi a harmonikus belső 

integrációnak, az igazi Én felismerésének, valamint a másokkal való helyes kapcsolatok 

elérésének.  

Maslow „A lét pszichológiája felé” (1968/2003) című könyve kiadását megelőző 

évtizedben már nemcsak kevesek kivételes lehetőségének tartotta az önmegvalósítást, 

hanem egy olyan eredendően bennünk rejlő lehetőségnek, amelyhez elvileg mindannyian 

fölemelkedhetünk a csúcsélményekben, még ha csak ritkán és nagyon rövid időre is.  

Az önmegvalósítás hatására a személyiség egyre integráltabban szerveződik. Az 

egészséges, önmegvalósító emberek többféle szempontból is integráltabbak.  

Egyrészt az a tapasztalat, hogy általában integrálják a freudi kettősséget és hármasságot (a 

tudatost és a tudattalant, valamint az ösztönént, az ént és a felettes ént).  

Másrészt bennük az akarati, a gondolati, az érzelmi és a mozgásos funkciók kevésbé válnak 

szét egymástól, vagyis egyazon cél érdekében összeütközés nélkül tudnak együttműködni. 

A racionális, megfontolt gondolkodás következményeiként hajlamosak ugyanarra a 

következtetésre jutni, mint ami a vak vágyakból következne. Amit az ilyen ember akar és 

élvez, az általában megegyezik azzal, ami jó neki (Maslow, 1968/2003). 

• Önmegvalósítás és autentikus lét 

Életminőségünk, fejlődésünk és önmegvalósításunk kulcsát az autentikus lét jelenti 

(Maslow, 1968/2003). Vajon milyen út vezet az autentikus léthez? Miben áll az autentikus 

lét lényege?  

Az egzisztencialista gondolkodók szerint az az emberi létforma nevezhető 

autentikusnak, amelyben az ember tudatosan vállalja szabadságát, s így valósítja meg 

önmagát. A nem autentikusság, amikor az egyén menekül a választás és a felelősség elől. 

Az egyéni magatartás akkor nevezhető autonómnak, ha az egyén – választása által – mások 

magatartásától függetlenül is függetlennek érzi önmagát (Sartre, 2006).  

Jaspers (2001, 2004) szerint a lét maga a szabadság, de megvalósításához az 

autentikus választás szükséges, amelyet a hit és a szeretet biztosít. 
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Az autentikusság mibenlétét elemző kvalitatív vizsgálatokban a megkérdezett 

egyének legtöbbször a személyes önkifejeződést emelik ki, valamint a hiteles, 

hazugságoktól mentes kommunikációt, illetve az önismeretet (Harter, 2002). 

Kernis és Goldman (2006) szerint az autentikusság annak lényegét fejezi ki, hogy az 

egyén céljai visszatükrözik azt, ami ő valójában. Nem jelent valamiféle lezárt, 

megváltoztathatatlan én-struktúrát, végleges sajátosságot, hanem a fejlődés fontos 

aspektusa. A személyiség folyamatosan fejlődik, tapasztalatait feldolgozza, és korrigálja 

önmagát.  

Kernis és Goldman (in press, id. Pikó, 2005) négy elemét különbözteti meg az 

autentikusságnak. Az egyik a tudatosság komponens, amely éppen az önismeret 

fontosságát hangsúlyozza. Az autentikusság feltételezi azt, hogy az önmagunkban lévő 

negatív vagy ellentmondásos elemeknek is a tudatában vagyunk, és „dolgozunk" azon, 

hogy harmonikusabb irányba fejlesszük őket. A pozitív pszichológia szempontjából 

értelmezve láthatjuk, hogy az önmegvalósítás és az autentikusság nem jelenti azt, hogy az 

egyén csupán a pozitív belső személyiségjellemzőit ismeri meg és fejleszti, azaz igyekszik 

„pozitív énjét" előtérbe helyezni.  

Az autentikusság egy másik eleme a cselekedet, azaz a magatartási szintű megnyilvánulás, 

mert nem elég, ha csak tudatában vagyunk a bennünk lévő vágyaknak, jellemzőknek, 

azokat a megfelelő formában ki is kell tudni fejezni. Ez a megközelítés összecseng a 

fentebb idézett Values in Action elmélettel (Peterson, Park, 2006).  

Humanisztikus értelemben akkor viselkedünk tehát autentikus módon, ha 

cselekedeteink saját belső fejlődésünket szolgálják. Ennek, pedig az a feltétele, hogy 

ismerjük saját belső természetünket, s ez az ismeret azután kellő motivációt jelentsen a 

folyamatos önmegvalósításra és önfejlesztésre (Maslow, 1968/2003). 

Az autentikus, valódi ént részben úgy is meghatározhatjuk, hogy képes meghallani a 

személyiség belső magjából érkező késztetés-hangokat, vagyis képes megismerni, hogy 

valóban mit akar, és mit nem akar, mire képes és mire nem képes stb.. Ha a személynek ez 

az alapvető belső magja (belső természete) korlátokba ütközik (frusztrálódik), 

letagadják, vagy elnyomják, betegség lesz a következménye, néha nyilvánvaló 

alakban, máskor rejtett formában (Maslow, 1968/2003). 

A legfontosabb (bár nem az egyetlen) betegségforrást Maslow (1968/2003) az 

alapszükségleteknek, a B-értékeknek, az egyénre jellemző lehetőségeknek, a belső én 

kifejeződésének és annak frusztrációjában látja, hogy a személy a saját stílusában és 

tempójában fejlődhessen, különösen az élet legkorábbi éveiben. Lelki egészség csak akkor 
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lehetséges, ha az ember saját maga és mások teljesen elfogadják, szeretik és tisztelik az 

ember ezen alapvető lényegi természetét. Ennek a fordítottja viszont nem szükségszerűen 

igaz, vagyis önmagában az elfogadásnak nem lesz szükségszerűen lelki egészség az 

eredménye, mivel ahhoz egyéb szükséges feltételeknek is teljesülniük kell.  

A fentiek alapján mondhatjuk, hogy a személyiség fő betegségének azt tekinthetjük, 

ha nem sikerül a növekedés, vagy az önmegvalósítás akadályokba ütközik.  

A modernizációt követően nem véletlenül került előtérbe az autentikusság kérdése a 

filozófia, majd pedig a pszichológia eszmerendszerében. Éppen ebben a korban a 

legnagyobb a kísértés, hogy ne autentikus életet éljünk, hanem a külső kontroll segítségével 

manipuláltat, miközben figyelmen kívül hagyjuk saját értékeinket, érdekeinket és valódi 

fejlődésünket. A fogyasztásorientált világban az egyén kényelme és „önmegvalósítása" áll 

a középpontban, amit sok ember, főként az anyagi javak folyamatos megszerzésével 

igyekszik elérni (Pikó, 2003).  

Sokakban fel sem merül, hogy a valódi önmegvalósítást a folyamatos 

személyiségfejlődés jelentené. A modern társadalom elhúzódó értékválsága miatt azonban 

ez közel sem olyan egyértelmű, mint gondolnánk. A pozitív pszichológiai kutatások viszont 

éppen azt igazolják, hogy a túlzott fogyasztás orientáltság nem feltétlenül szolgálja a 

harmóniánkat, az egészségünket, azt, hogy jól érezzük magunkat és megtaláljuk a 

helyünket a társadalomban; az autentikusság és az önmegvalósítás ellen dolgozik, illetve 

számos negatív testi és lelki következménnyel jár (Pikó, 2005).  

Ebben a kérdésben sokan a humanisztikus tradíciókat és ezen belül is Maslow 

(1968/2003) pszichológiáját veszik alapul. Az autentikusságot olyan humán erénynek 

tartják, amely elősegíti önmegvalósításunkat és az adekvát alkalmazkodási folyamatokat.  

• Önmegvalósítás és flow 

A Csikszentmihályi Mihály (1997) nevéhez fűződő flow fogalma érdemel itt még 

kitüntetett figyelmet, mert a fogyasztói társadalom számára olyan alternatívát kínál, amely 

a hedonisztikus modellhez hasonlóan az élményszerűséget hangsúlyozza. Ez azonban 

teljesen más gyökerű élményszerűség.  

Az áramlatélmény tökéletes élményt jelent abban az értelemben, hogy az integrált, 

harmonikus, érett személyiséghez vezető fejlődést biztosítja. A tökéletes élmény 

lehetőséget ad arra, hogy az ember „annak szentelheti figyelmét, hogy elérje célját, mivel 

nincs zavar, amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés, amellyel szemben 

az Énnek meg kellene védenie magát" (Csikszentmihályi, 1997, 71 old.).  
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Az áramlatélményt olyan tevékenységek segíthetik elő, amelyeket önmagukért 

végzünk, belső indíttatásból. Ezeket a cselekedeteket autotelikus élménynek hívjuk. 

Ilyenkor nem a tevékenység következményeire figyelünk, hanem magára a tevékenységre. 

Ahogy Csikszentmihályi (1997, 109 old.) megfogalmazta:  

„Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. Az elidegenedés átadja a helyét 

az elkötelezettségnek, az unalmat felváltja az öröm, a tehetetlenség átváltozik az uralom 

érzetévé, és a pszichikai energia nem vész el külső cél szolgálatában, ehelyett az Én-érzetet 

erősíti." 

Ahogy az előzőekben olvashattuk a túlzott gazdagságra törekvés meg is 

akadályozhat bennünket abban, hogy a valódi önmegvalósítás lehetőségeit keressük. Ezzel 

szemben a tökéletes élmény a pszichikai energia szabad áramlását nyújtja, melynek 

megtalálása segíthet, hogy függetleníteni tudjuk magunkat a ránk zúduló, az anyagiasságot 

központba helyező információáradttól, miközben továbbra is élvezhetjük a fogyasztói 

társadalom nyújtotta előnyöket (Pikó, 2005). 

b) Önmegvalósítás és intrinzik motiváció, célok – a jövőre irányultság 

A belső (intrinsic) motiváció alapvetően hozzátartozik az autentikussághoz, és így az 

önmegvalósításhoz is. Az intrinzik motiváció teljes mértékben megfelel az egyén kreatív 

törekvéseinek. A belsőleg kontrollált egyén saját kreativitását éli ki, ami része 

önmegvalósításának. Ezzel szemben a külső (extrinsic) motiváció, mint amilyen a jutalmak 

megszerzése, külső manipulációnak felel meg, amely aláássa az autonóm módon 

megalapozott és belsőleg kontrollált személyiségfejlődést (Eisenberger, Cameron, 1996; 

Pikó és mtsi., 2004).  

A maslowi gondolatmenettel élve, az autentikus cselekvés belső igényből, belső 

motivációból fakad és nem külső elvárásokhoz igazodva, jutalomért, vagy valamilyen 

büntetést elkerülendő hozzuk meg viselkedési döntéseinket (Maslow, 1968/2003).  

Deci és Ryan (2000) az autentikussággal összefüggésben azt tartja mérvadónak, 

hogy cselekvési döntéseinket autonóm, intrinzik módon hozzuk meg. A belsőleg 

kontrollált, érett személyiségű egyén belső motiváció alapján igyekszik teljesítményét 

növelni, míg a külsőleg kontrollált egyén csupán külső kritériumoknak kíván megfelelni, 

ami azonban nem járul hozzá a saját személyiségfejlődéséhez.  

Emellett az autentikus egyén mindenképpen figyelembe veszi a környezete 

sajátosságait (Pikó, 2005). Az autentikus egyén keresi az olyan társas kapcsolat 
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lehetőségeit, amelyekben önmaga lehet, feltárhatja saját személyiségének jellemzőit és 

kölcsönös alapon törekszik az intimitásra (Rogers, 1961/2003; Gordon, 1995, 2006).  

• Az önmeghatározás elmélete 

Az önmeghatározás/öndetermináció elmélete (Self Determination Theory – SDT), 

amelyről már szó esett a személyiség integritása kapcsán, szorosan összefügg az 

autentikusság és az önmegvalósítás kérdésével, hiszen a pozitív pszichológia alapkérdéseit 

feszegeti. Ez az elmélet sajátos személyiség-felfogás, amelyben fontos szerepet játszik a 

motiváció, és a személyiség társas kontextusban való működésével és fejlődésével 

foglalkozik3.  

Az autentikusság mértéke a hitelesség, azaz annak foka, amennyire viselkedésünk 

megfelel belső személyiségünknek. Hasonlóképpen az öndetermináció, pedig annak foka, 

hogy magatartásunkat mennyire a szabad választáson alapuló döntéseink 

következményeként valósítjuk meg (Deci, Ryan, 1985). 

Az önmeghatározás elmélete, amely  négy kisebb elméletből áll össze az 

organizmikus metaelméletre épül.  Mindegyik elméletet egy-egy motivációs jelenség 

magyarázatára alakították ki, az alapvető szükségletek fogalmára alapozva. Az SDT azt 

hangsúlyozza, hogy az emberek inkább aktívak, mintsem passzívak, hogy természetüknél 

fogva növekedésre, fejlődésre és a tapasztalatok koherens selfbe való integrálására 

törekszenek, mintsem a társas környezet által beprogramozottak, hogy alapvető pszichés 

szükségletekkel rendelkeznek, amelyek univerzálisak, mintsem a kultúra által 

meghatározottak3.  

Ezek a veleszületett humán tendenciák nem működnek automatikusan. Hatékony 

működésükhöz a társas környezet folyamatos támogatását igénylik, amely vagy támogatja, 

vagy akadályozza ezeket az aktivitásra és pszichés növekedésre vonatkozó veleszületett 

tendenciákat. Ez az aktív, az egyén és a társas környezete közti kölcsönhatás adja az SDT 

kiindulópontját, amely alapján előrejelzi a viselkedést, a tapasztalatokat és a fejlődést 

(Deci, Ryan, 1985). 

Az egészséges személyiségfejlődés alapvető sajátossága az integritás, ahogy azt 

fentebb olvashattuk. Ehhez jelentősen hozzájárul egy természetes törekvés a folyamatos 

belső növekedésre. Az autentikus lét megalapozza ezt a folyamatos fejlődést, éppen az 

öndetermináció révén, amely koherenciát biztosít az egyén életében zajló életesemények 

                                                
3  Forrás: http://www.psych.rochester.edu/SDT/faculty.html (2005. 09. 02.) 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/faculty.html
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elrendezésében és feldolgozásában. Az öndetermináció a belsőleg kontrollált egyén 

alapvető igénye, ami optimalizálja fejlődési perspektíváit (Ryan, Deci, 2000).  

Az öndetermináció hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek maradjunk az adott 

társadalom megannyi kontextusában. Az egyénre szabott életcélok és az autentikus 

létezésből eredő elégedettség akkor is megtalálható, ha a körülményeink távolról sem 

optimálisak, ha a modern társadalomban elidegenedés és létbizonytalanság uralkodik  

(Pikó, 2005). 

 Öndetermináció és az anyagias értékek versus autonómia: 

„A gazdagság nem a földi javak felhalmozásából, hanem az elégedett lélekből fakad.” 

(Mohamed, id. Kasser, 2005, 155. old.) 

Szinte minden vallás és filozófia bölcsei egyöntetűen azt vallják, hogy ha a birtoklásra és a 

társadalmi elismertségre törekszünk, egyre távolabb kerülünk mindattól, ami valóban 

fontos az életben. Annak ellenére, hogy talán mindannyian egyetértenénk ezzel az ősi 

bölcsességgel, mégis szinte nyomtalanul elvész ez a tanács a médiából érkező üzenetek 

áradatában, amelyek folyamatosan azt sugallják, hogy az értékes életet az anyagi javak 

felhalmozása és a másokban önmagunkról kialakítandó „helyes" kép, „az imázsunk", és a 

hínév teszi lehetővé (Kasser, 2005).  

A pszichológia tudománya is kettős nézeteket vall az anyagi értékekkel 

kapcsolatban. Az egyik oldalon az evolúciós (pl. Buss, 1995/2001) és viselkedéselméleti 

pszichológusok (pl. Skinner, 1938, id. Atkinson, 1997) eredményei egészen 

egybecsengenek azzal, hogy a jól-lét és a státusz megszerzése nagyon fontos dolog az 

emberek életében. 

A humanisztikus és egzisztenciális pszichológusok ezzel szemben – például  

Carl Rogers (1961/2003) Abraham Maslow (1968/2003) és Erich Fromm  

(2002a, 2002b) – általában a hiteles önkifejezést, az autonómiát, a bensőséges 

kapcsolatokat és a közösség működéséhez való hozzájárulást helyezik a lelki egészségről 

alkotott felfogás középpontjába. 

Az ő nézőpontjuk szerint, az anyagi javakra való túlzott összpontosítás megfoszt a 

lelki növekedéshez és egészséghez vezető élményektől, ugyanakkor a valóban értékes 

dolgoktól való alapvető elidegenedést eredményezik (Kasser, 2005).  

Mit jelent az, hogy azok legyünk, akik valójában vagyunk, és autonómnak meg 

hitelesnek érezzük magunkat?  
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A humanisztikus és egzisztencialista elméletalkotók például, Rogers (2003); Fromm 

(2002a, 2002b) válasza és az emberi viselkedésről Edward Deci és Richard Ryan (1985) 

által alkotott modell összecsengenek abban, hogy:  

„Az autonóm lét azt jelenti, hogy az ember összhangban cselekszik  

önmagával – hogy úgy érzi, szabadon és önként cselekszik. Amikor az emberek 

autonómak, teljes mértékben készségesen teszik, amit éppen tesznek, és érdeklődéssel, 

elkötelezetten cselekszenek. Tetteik a valódi önmaguk igaz érzéséből fakadnak, így 

hitelesek is.  

Ezzel szemben akkor beszélünk irányított cselekvésről, amikor valaki azért tesz meg 

valamit, mert nyomás nehezedik rá. … Viselkedésünk olyankor nem önmagunk 

kifejeződése, mivel önmagukat az irányítás igája alá vetettük Ilyen esetben nyugodtan 

mondhatjuk, hogy az ember elidegenedett.” (Kasser, 2005, 124. old.) 

Nézzük meg most azt, hogy milyen lesz életünk minősége, ha viselkedésünk külső 

tényezők által irányított és túl nagy becsben tartjuk az anyagi értékeket!  

Vizsgálatok alapján a következő választ kapjuk:  

„Minél központibb helyet foglalnak el az életünkben az anyagelvű célok, annál jobban 

romlik életünk minősége." (Kasser, 2005, 39. old.).  

Az anyagelvűség értékére irányuló, különböző mintákon végzett tudományos 

kutatások világos és összefüggő eredményekkel jártak. Azok az emberek, akik nagyon az 

anyagias értékekre koncentrálnak, rosszabbul érzik magukat testi és lelki szinten egyaránt, 

mint azok, akik nem gondolják ennyire fontosnak az anyagelvű célok követését.  

Az anyagias értékek túlzott előtérbe helyezése tartósan aláássa az emberek jóllétét, aminek 

olyan jelei vannak, hogy nem elégedettek az életükkel és nem boldogok, depressziósok és 

szoronganak, testi problémáik vannak, például gyakran fáj a fejük (Kasser, 2005).  

Az egészség ugyan nem azonosítható a tünetek hiányával  

(Ottawai Charta, 2003), azonban a különféle, pszichoszomatikus tünetek jelenléte 

nagymértékben befolyásolja az egészségi állapotunkról kialakított képet.  

E tünetek hátterében nem szervi károsodások állnak, hanem a test és a lélek 

kapcsolatának, azaz egyensúlyának zavara. Legtöbbször a szervezet adaptációs kapacitását 

meghaladó pszichoszociális történések borítják fel az egyensúlyt. Ha túl sok stressz ér 

bennünket, vagy pedig nem megfelelő konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazunk, akkor 

a kapacitás kimerül, distressz keletkezik, és a pszichikai zavar szomatizálódik, azaz testi 
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tünetként jelentkezik. Serdülőkorban e tünetek gyakorisága különösen alkalmas az 

egészségi állapot indikátorának (Pikó, 2005). 

Emellett ebben az életkorban egy fokozott introspekció, befelé fordulás zajlik, s 

ennek következtében a serdülők hajlamossá válnak önmonitorozásra, önmaguk 

megfigyelésére. Ez megmutatkozik a pszichoszomatikus tünetek gyakoribbá válásában is, 

különösen a lányok körében (Pikó, 1999).  

Pikó és munkatársai (1997) vizsgálatából az derül ki, hogy a leggyakoribb 

pszichoszomatikus tünetek a kimerültség érzése, a szapora szívdobogás, a feszültségből 

eredő fejfájás, a különféle alvászavarok, a hát- és derékfájás, a feszültségből eredő 

hasmenés, aspecifikus gyomor- és hasfájás. 

Az „Aspirációs Index” kérdőív magyar mintán végzett adaptációs eredményei is 

azt mutatják, hogy nemtől, kultúrától és szocioökonómiai státusztól függetlenül, 

intrinzik motivációs dominancia esetén magasabbak a jóllét és a testi-lelki egészség 

mutatói, illetve alacsonyabbak az extrinzik motivációs dominancia esetén  

(V. Komlósi és mtsi, 2006).  

Az „Aspirációs Index” kérdőívnek több rövidített változata is készült magyar 

mintán adaptálva. Az egyik egy 14 tételes változat (Martos és mtsi, 2006), a másik  

Pikó Bettina4 által adaptált 28 tételes változat, amelyben csak az aspirációk fontosságának 

felmérése szerepel, a valószínűség és a megvalósultság kérdéskörök nélkül.  

Az anyagiasság mértékét vizsgáló „Aspirációs Index” kérdőívet kitöltő emberek 

ezreinek az eredményei következetesen azt mutatják, hogy az anyagelvű, külsődleges 

törekvéseket megvalósítani igyekvő emberek kisebb értéket tulajdonítanak olyan 

törekvéseknek, mint:  

„Azt választom, amit akarok, nem hagyom, hogy csak úgy sodorjon az élet”, 

„Az érdeklődésemet és a kíváncsiságomat követem, bárhová vezessenek is” és 

„Szabadnak akarom érezni magam." (Kasser, 2005). 

Patricia és Jacob Cohen (1996, id. Kasser, 2005) hasonló módon azt találta, hogy 

azok a tizenévesek, akik számára a hírnév és a jó megjelenés nagyon fontos, kevesebbet 

foglalkoznak azzal, hogy „önmagam legyek, bármi történjék is” és, hogy „megértsem 

önmagamat”. 

                                                
4 Személyes kérésre, kutatási célra megküldött kérdőív. 
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Shalom Schwartz (1992) kultúrközi munkája is olyan eredményeket hozott, 

melyekből ez az értékkonfliktus bontakozik ki. Az értékrendek körkomplexumos 

modellje azt szemlélteti, hogy az anyagelvű értékek nemcsak a jó szándékkal és az 

egyetemességgel állnak szemben, hanem még az önirányítással is. Az önirányítás 

értékei Schwartz meghatározása szerint a független gondolkodást és cselekvést, illetve 

a választást, az alkotást, és a felfedezést tükrözik. Ide tartozik az ember szabadsága és 

kreativitása, a saját célok megválasztása, valamint hogy szeretne kíváncsi és a független 

lenni. 

Nézzük, hogyan is hat az anyagelvűség értékrendszere a hitelesség és az 

autonómia ellen! 

Egyrészt az anyagelvű értékek együtt járnak azzal, hogy az ember kevesebb hangsúlyt 

fektet a szabadságra és az önirányításra, így csökken ezen szükségletek kielégülési 

valószínűsége. Az anyagias értékeket valló emberek idejük nagy részét általában olyan 

tevékenységekkel töltik, amelyek szinte eleve kizárják, hogy kielégüljenek az 

autonómiára és a hitelességre vonatkozó szükségleteik.  

Továbbá az értékeik olyan tevékenységek felé sodorják őket, amelyekben ott rejlik a 

jutalom lehetősége, amelyek ritkán biztosítanak áramlatélményt vagy belső motivációt, 

mint például a tévénézés és a vásárlás. A pénzzel és a dicsérettel foglalkoznak, és ez 

elvonja őket az általuk végzett dolog érdekes, élvezetes és kihívást jelentő 

aspektusaitól.  

Végül az anyagelvű értékek együtt járnak azzal is, hogy sokszor úgy érezzük, külső 

nyomás, kényszer hatására cselekszünk, még ha viselkedésünk összhangban is van 

ezekkel az értékekkel. Az anyagelvű értékeket előtérbe helyező emberek túlságosan 

sokat foglalkoznak azzal, mit gondolnak róluk mások, így kevésbé figyelnek oda azokra 

a kihívásokra és arra az élvezetre, amit az éppen végzett tevékenység magában rejt 

(Kasser, 2005). 

Ezen elképzelés alátámasztására Plant és Ryan (1985; id. Kasser, 2005) olyan 

kísérleteket végeztek, amelyekben a résztvevők belsőleg motivált tevékenységekben 

vettek részt, például kirakójátékkal játszottak, miközben más emberek, vagy 

videokamerák felügyelték őket. Ennek eredményeképpen, különösen foglalkoztatni 

kezdte őket, milyennek tűnnek mások szemében, ezzel csökkent a belső motiváció is. 

Kasser (2005) az anyagelvűség és az autonómia közötti konfliktust úgy 

értelmezi, hogy a viselkedés vezérléséért felelős két, alapvetően különböző motivációs 

rendszert képviselik. Az anyagelvűség a jutalmakra és a dicséretre épülő motivációs 
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rendszerből származik; az autonómia és az önkifejezés, pedig olyan motivációs 

rendszerből, amely az érdeklődés, az élvezet, a kihívások kifejezésére serkent, és arra, 

hogy magában a cselekvésben leljük örömünket.  

Az SDT azt feltételezi, hogy a magas életminőség eléréséhez az egyénnek ki kell 

elégítenie az alapvető szükségleteit (biztonság, kompetencia, társas kapcsolatok). Az 

anyagelvű értékek olyan emberek életében válnak uralkodóvá, akiknek a múltban nem 

sikerült kielégíteniük ezeket a szükségleteiket. Így ezek az értékek, azért is járnak együtt a 

rossz életminőséggel, mert annak tünetei vagy jelei annak, hogy bizonyos szükségletek 

kielégítetlenek maradtak. Az anyagelvű értékek nemcsak a belső bizonytalanság tünetei, 

hanem egyben a megküzdés stratégiáit is jelentik, amelyekkel az ember megpróbálja 

enyhíteni a problémáit és kielégíteni a szükségleteit.5 

Az anyagelvű értékek azonban a megküzdés nagyon rossz stratégiái, ugyanis hosszú 

távon az anyagias célok inkább fenntartják és mélyítik a bizonytalanság érzését ezzel 

gátolva a lelki jóllétünket. Arra kényszerítenek, hogy megállás nélkül bizonygassuk, 

hogy ügyesek és hatékonyak vagyunk, és ezáltal beleszólnak a kapcsolataink 

alakulásába is. Ez azonban nem változtat azokon a háttérben meghúzódó lelki 

tényezőkön, amelyek miatt az egyén ilyen üres tevékenységekre kényszeríti magát 

(Kasser, 2005).  

Különböző mintákon végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy  amikor a testi és a 

lelki biztonság, valamint a létfenntartás szükségletei nincsenek teljesen kielégítve, az 

emberek felértékelik az anyagias értékeket és vágyakat. Ebben a folyamatban sem a 

kompetenciára irányuló szükségletek, sem a társas kapcsolatokra és a világ javítását 

szolgáló értékekkel kapcsolatos szükségletek nem elégülhetnek ki. Az anyagias értékek 

követése miatt az emberek kevesebbet „invesztálnak" a kapcsolataikba és a 

közösségeikbe.  

Az anyagelvű értékek a személyes szabadságunk csökkentésével is a lelki egészségünk 

ellen dolgoznak. Ha valaki nagyon erősen a gazdagságot, a hírnevet és a jó imázst 

igyekszik elérni, akkor ez a törekvése meghiúsítja a hitelesség- és 

autonómiaszükségletei kielégítését (Kasser, 2005). 

Láthattuk, hogy az anyagelvű értékek követése nagyban megnehezíti az áramlat 

élmény (flow) átélését is, amelyet más szavakkal Deci és Ryan (1985) „belsőleg 

motivált élménynek” nevez.  

                                                
5  Forrás: http://www.psych.rochester.edu/SDT/faculty.html (2005. 09. 02.) 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/faculty.html


 30 

A belső motivációra egyik legjobb példa a gyermekek játéka, de 

megfigyelhetjük számos felnőtt cselekvésben is, például a hegymászásban, a festésben, 

a túrázásban, de még a szakdolgozatírásban is. Az emberek még a nem szabadidős 

tevékenységekben, a munkájukban vagy a más emberekkel folytatott beszélgetéseikben 

is megtalálhatják az áramlatélményt. Ehhez arra van szükség, hogy a tevékenységeket 

azért végezzék, ami magában a tevékenységben rejlik, ne pedig a kívülről kapható 

jutalmak vagy dicséret miatt.  

Az anyagias értékek túlzott követésének hatása még az álmokban is 

megmutatkozik. Kasser és Kasser (1993) egy tanulmányukban, ahol összehasonlították, 

hogy eltérnek-e egymástól a nagyon és kevésbé anyagelvű emberek álmai olyan 

témákban, mint a lelki bizonytalanság a rossz kapcsolatok és a törékeny önbecsülés, a 

következőket találták: 

Az erősen anyagelvű emberek álmaiban gyakrabban fordultak elő 

§ a bizonytalanság témái (pl. zuhanás, halál),  

§ konfliktusokkal tűzdelt emberi kapcsolatok (családtagokkal és szerelmi 

partnerekkel), 

§ az önbecsülésükkel kapcsolatos témák.  

Ezzel szemben a kevésbé anyagelvű emberek azt élték át álmukban, hogy le tudják 

győzni a veszélyt, és gyakran éreztek mély intimitást (Kasser, 2005). 

Mindez azt sugallja, hogy amikor az emberek az anyagias értékekre 

összpontosítanak, inkább leláncolva, nyomás és irányítás alatt érzik magukat. 

Az anyagelvű értékek nemcsak azoknak a jóllétét ássák alá, akik erősen ragaszkodnak 

hozzájuk, hanem rossz hatást gyakorolnak mások egészségére és boldogságára is. 

Amikor az emberekkel folytatott kapcsolataink ilyen értékeken alapulnak, kevesebb 

empátia és intimitás van a kapcsolatokban, az anyagelvű értékek, pedig átadódnak a 

következő nemzedéknek is (Kasser, 2005).  

Felvetődhet a kérdés, vajon hogyan tudnánk átalakítani az értékrendszereket 

úgy, hogy nagyobb hangsúlyt kaphassanak a belső motivációra épülő értékek?  

Kasser (2005) egyik javaslata az, hogy változtassunk azon, ami az iskoláinkban 

történik. Ahogy a gyermekek iskolába kerülnek, kitágul a társas világuk, és egyre 

töményebb üzeneteket kapnak a fogyasztás világáról. Ahogy több időt töltenek a 

társaikkal, előbb-utóbb óriási nyomás kezd rájuk nehezedni, hogy nekik is megfelelő 

imázsuk és megfelelő cuccaik legyenek.  
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Kasser (2005) hangsúlyozza, hogy a tanárok mellett a szülőknek is jelentős 

szerepet kellene vállalni az értékrendszer változtatásában. A kutatások alapján 

megpróbál olyan alternatív értékeket is előrevetíteni, melyek szerint az emberek annál 

boldogabbak, minél többet foglalkoznak az önelfogadás, a jó kapcsolatok és a közösség 

működéséhez való hozzájárulás értékeivel. 

c) Önmegvalósítás és jelentudatosság 

Térjünk most át a jövő idősíkjából, a motivációtól, az értékektől, a céloktól a jelen 

idősíkjába és nézzük meg, hogyan járul hozzá a jelentudatosság az önmegvalósításhoz, 

ahhoz, hogy autentikus életet élhessünk, és ezen keresztül a testi, lelki egészséghez! 

• Jelentudatosság (mindfulness) 

A jelentudatossággal való foglakozás gyökerei a buddhista és más, szemlélődést 

hangsúlyozó hagyományokhoz nyúlnak vissza, amelyekben a tudatos figyelmet és a 

tudatosságot aktívan gyakorolják (Brown és Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 2003).  

Sok filozófiai, spirituális és pszichológiai hagyomány hangsúlyozza a tudatosság 

minőségének fontosságát a jóllét javítása és növelése érdekében  

(Wilber, 2000; Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006). 

Mit is takar a jelentudatosság fogalma?  

§ Brown és Ryan (2003) meghatározása a külső és belső történések nyitott, teljes 

megfigyelését emeli ki, nem a külső ingerek pontos kognitív megközelítését, felfogását. A 

jelentudatosság, a tudatosság egy olyan minőségét foglalja magában, amelyet a jelenbeli 

tapasztalatok és működések világossága, élénksége, frissessége jellemez. Brown és Ryan 

(2003) definíciója kapcsolódik Langer (2002) korábbi úttörő munkájához. 

§ Langer (2002) megfogalmazása az aktív, kognitív, a külvilágból érkező perceptuális 

ingerek feldolgozásának műveleteit hangsúlyozza, mint új kategóriák képzését és összetett 

nézőpontok keresését. Langer rámutat, hogy a jelentudatosság nem egyezik a 

vigilanciával, vagy a figyelemmel.  

A jelentudatosság az elme egy olyan rugalmas állapota, amelyben az újdonságra való 

nyitottság és egy aktív, új szempontokat létrehozó működés jellemző. Ebben az állapotban 

érzékennyé válunk a jelen pillanat kontextusaira. A jelentudatosság nélküli állapotban 

megrögzötten ragaszkodunk a megszokott nézőpontokhoz. Ilyenkor a szokások és a 
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szabályok vezérlik a viselkedést. A jelentudatosság állapotában ezek a szokások és 

szabályok csak útmutatóként szolgálnak, teret engedve a változásnak. 

Az új nézőpontok kialakításának mechanizmusa számos következménnyel jár, pl. a 

környezetre való nagyobb érzékenységgel, az új információra való nagyobb nyitottsággal, 

új észlelési kategóriák megalkotásával, a problémamegoldáshoz szükséges széles 

látókörűséggel (Langer, 2002).  

A jelentudatosság szubjektív érzése a magas fokú bevonódottság, éberség és  a jelenlét 

érzését takarja (Langer, Moldoveanu; 2000). 

§ Martin (1997) a jelentudatosságot, mint a pszichológiai szabadság szintjét írja le, amely 

a nyugodt és rugalmas figyelem állapotában jelenik meg, anélkül, hogy egy bizonyos 

nézőpontra fókuszálnánk. A szabadság annak a megértésében rejlik, hogy „mi vagy Te” 

egyik pillanatról a másikra. A jelentudatosság állapotában az egyén felszabadul a 

megszokott nézőpontjától, amellyel általában önmagát és a világot szemléli.  

§ Nyanaponika Thera (1986) a jelentudatosságot a pillanatról pillanatra bekövetkező 

észlelés során az aktuális külső és belső történések tudatos tisztánlátásaként definiálja.  

§ Deikman (1996) az éntudat és az introspekció témáján keresztül közelíti meg a 

tudatosság kérdését. A jelentudatosság csupán „talaj az elme tartalmainak 

kifejeződéséhez”, bármi is legyen az az adott pillanatban (351. old.). Az Ént a jelen 

valóságra való tudatos nyitottságként határozza meg.  

§ Shapiro és munkatársai (2006) a jelentudatosság három komponenseként Kabat-Zinn 

(1990; id. Shapiro és mtsi., 2006)  definíciója alapján a szándékot, a figyelmet és az 

attitűdöt határozták meg. Ezek a komponensek egyetlen körfolyamat szimultán megjelenő 

aspektusai. A jelentudatosság ez a pillanatról-pillanatra való működési folyamat. 

A jelentudatosság megkülönböztethető az én-tudatosság számos formájától. A 

befelé irányuló jelentudatosság egyrészt különbözik ezektől abban, hogy a működési módja 

észlelési, vagy „prereflektív”, másrészt nem mentális címkéket hoz létre a selfről, hanem 

inkább az aktuális történések ítéletmentes jelzése (Brown, Ryan, 2003;  

Varela, Shear, 1999). 

A jelentudatosság kapcsolata más konstruktumokkal 

A jelentudatosság kapcsolatba hozható más konstruktumokkal, például az érzelmi 

intelligenciával (Goldman, 1995; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, Palfai, 1995), amely 

az érzelmi állapotok világos észlelését foglalja magában.  
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Szintén kapcsolódik a BIG5 nyitottság dimenziójához (McCrae és Costa, 1990), 

amely az élmények befogadását és irántuk való érdeklődést tartalmazza, de nem fedik 

egymást. A Nyitottság képzeleti, fantázia, esztétika iránti érdeklődés oldala nem 

kapcsolható a jelentudatosság fent leírt definícióihoz.  

Oláh (2005) szinkronképesség fogalma is a jelentudatossággal rokonítható, amely 

az egyén azon kapacitása, hogy képes együtt vibrálni, lélegezni a környezeti változásokkal, 

szinkronban lenni az aktuálisan zajló eseményekkel, ezzel hozzájárulva a személyiség 

integritásához, ahogy azt fentebb olvashattuk. 

Az experientális involváltság (Wild és mtsi., 1995) és a jelentudatosság kapcsolatát 

empirikus vizsgálatokkal még nem tárták fel ugyan, azonban érdemes lenne ezt megtenni, 

mert úgy tűnik, több ponton is kapcsolódnak. Az experientális involváltság a figyelem 

tárgyában való elmerülés, egy különlegesen megélt involvációs tapasztalat, amely során 

aktivitásainkban elmerülünk, érzések ragadnak magukkal, fantáziaképeket abszorbeálunk, 

úgy érezzük, mintha össze lennénk kötve másokkal az interakciókban. A szerzők felfogása 

szerint az esztétikai élmény, a flow, az intrinzik motiváció és a csúcsélmények mind az 

experientális involváltság esetei, illetve az extrinzik motiváció eszerint azzal szögesen 

ellentétes. 

Az abszorpció vonás alapvető konstruktum egy olyan általános elmélet kialakítása 

szempontjából, amely az experientális involváltság individuális különbségeinek eredetét 

vizsgálja. Ehhez kapcsolódó perszonológiai konstruktum a Big5 nyitottság dimenziója. Az 

abszorpció vonás motivációs és kognitív diszpozíciókra bontható  

(Cummins, 1983, id. Wild és mtsi, 1995). Motivációs komponense az aktivitás-választást 

szabályozza. A motiváció felől közelítve, az abszorpció vonás azt tükrözi, hogy a személy 

mennyire képes olyan helyzetek keresésére és konstruálására, amelyekben időlegesen 

félreteszi az instrumentális működését, és amelyek az élmény elmélyítését és gazdagítását 

szolgálják. 

Egyenlőre megoldatlan kérdés, hogy az abszorpció vonás vajon „pontosan hogyan 

fordítódik át az involváltság élményébe” (Roche és McConkey, 1990, 99.o.;  

id. Wild és mtsi, 1995).  

Wild és munkatársai (1995) feltételezik, hogy az abszorpció organizmikus diszpozíció 

(Deci, Ryan, 1985), amely aktiválódáskor, lehetővé teszi az experimentális involváltság 

megjelenését a figyelem tárgyaira vonatkozóan. 
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A jelentudatosság és az automatikusság 

A pragmatikus szemlélet amellett érvel, hogy az automatikusság időt takarít meg az elme 

számára a fontosabb feladatokhoz, azonban mások amellett állnak ki, hogy az ilyen 

automatikus gondolatoknak és viselkedésmintáknak lehetnek problémás következményeik. 

Számos példája van annak, hogy a pszichés, szomatikus, és környezeti ingerekre való 

érzékeny figyelem, amely a jelentudatosság fő összetevője, döntő az egészséges szabályozó 

folyamatok működéséhez (Brown, 1998; id. Brown, Ryan, 2003).  

A kibernetikus elméletek, mint pl. Carver és Scheier (1998) kontroll elmélete 

kijelenti, hogy a figyelem a kommunikáció és a kontrollfolyamatok kulcsa, amelyekről 

feltételezik, hogy a viselkedésszabályozás alapját alkotja.  

A jelentudatosság a kevésbé éber, habituális, vagy automatikus működési állapotok 

ellentéte. Fontosnak bizonyulhat abban, hogy az egyének felszabaduljanak az automatikus 

gondolatoktól, szokásoktól, és egészségtelen viselkedésmintáktól, így kulcsszerepet 

játszhat az önindított és önszabályozott viselkedések szabályozásában, amelyet régóta a 

jóllét magasabb szintjéhez kapcsolnak (Ryan, Deci, 2000). 

A jelentudatosság mérése 

A jelentudatosságban intra-, és interperszonális különbségek vannak.  

A Mindful Attention Awareness Scale–t (MAAS)6 Brown és Ryan (2003) dolgozta ki, a 

jelentudatosság állapotai közti egyéni különbségek mérésére. A szerzők feltevése alapján a 

jelentudatosság korrelál más tudatosság konstruktumokkal, ugyanakkor egy egyedülálló 

tapasztalatot érint, amely megkülönbözteti más pszichés jelenségektől.  

A MAAS a jelenben való történésekre irányuló figyelem és tudatosság meglétére, 

vagy hiányára irányul – és nem olyan jellemzőkre, mint elfogadás, bizalom, empátia, hála, 

vagy számos más változó, amely ugyan kapcsolatba hozható vele (Shapiro és Schwartz, 

2000) –, amely a kérdőív tételeiben például így fogalmazódik meg: 

§ „Néha úgy tűnik, hogy automatikusan végzek dolgokat anélkül, hogy tudatában lennék 

annak, hogy mit is teszek.” 

§  „Az érzelmeim csak kis idővel az átélésük után tudatosodnak bennem.” 7 

                                                
6A MAAS letölthető az öndeterminációs elmélet (SDT) honlapjáról: 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/ (2007. 03.19.) 
7 A teljes kérdőív magyarra fordított változata az I. mellékletben olvasható.  

 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/
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§ „Mikor nassolok, nem is vagyok tudatában, hogy eszem.” 

§ Nehezemre esik az adott pillanatban történő dolgokra koncentrálni. 

Oláh Attila (2005) coping potenciál dimenzióit azonosító kérdőívében a 

szinkronképességre vonatkozó kérdések témája is hasonlít a MAAS-ben szereplő tételekre, 

de nem fedik egymást, például: 

§ ”Gyakran elkalandoznak a gondolataim arról a dologról, amit elhatározottan csinálni 

akarok.”, vagy  

§ „Többször előfordul velem, hogy csak fizikailag vagyok jelen valahol, a gondolataim 

ugyanakkor egész máshol járnak”, illetve  

§ „Ha egy feladatnak nekiveselkedem, akkor kizárólag az köti le a figyelmemet.”.  

A MAAS megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult mind a főiskolás 

diákok populációjában, mind általános felnőtt populációban. Amerikai mintán, 17-23 

évesekkel végzett kutatások alapján a MAAS Cronbach-alfa értéke = 0,80 (n = 207). A 

MAAS különbséget tett azon csoportok között, ahol eltérést vártak a jelentudatosság 

szintjében. A laborkutatások is bizonyítékot szolgáltattak, hogy a jelentudatosság magasabb 

önismerethez kapcsolódik, amely kulcseleme az önszabályozásnak (Brown, Ryan, 2003). 

A jelentudatosság és a jóllét 

A dinamikus és a humanisztikus hagyományokban hangsúlyozzák, hogy a tudatosság 

lehetővé teszi a szükségletek, konfliktusok és az egzisztenciális szorongások azonosítását. 

Ezek közül Perls (2004) megközelítését emelném ki, aki az egészséges szervezetet, 

organizmust úgy határozta meg, mint ami tiszta, világos, alapvető gestaltokat alkot, 

amelyek a nyugodt figyelem állapotában keletkeznek.  

Az önszabályozás számos elmélete helyt ad a tudatosságnak és a figyelemnek a 

pszichés és viselkedéses funkcionálás javításában és növelésében. Az egyik ilyen az 

öndetermináció elmélete (Deci, Ryan, 1985; Ryan, Deci, 2000), amely felhívja a figyelmet, 

hogy a nyitott tudatosságnak nagy jelentősége lehet az egyén szükségleteivel, értékeivel, 

érdekelődésével konzisztens viselkedésválasztás facilitálásában (Deci, 1980).  

Ebben az értelemben, a jelentudatosság serkentheti a jóllétet az önszabályozott 

aktivitáson és az olyan alapvető pszichés szükségletek, mint az autonómia, kompetencia és 

a másokkal való kapcsolatok kielégítésén keresztül (Brown, Ryan, 2003).   

Brown és Kasser (2005) serdülőkkel és felnőttekkel végzett vizsgálataikban azt 

találták, hogy a magasabb szubjektív jóllét az intrinzik értékek felé való orientáció és a 
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jelentudatosság magasabb szintjével járt együtt. A jelentudatosság többek között a 

szterotipizálást csökkentve, az aktivitást, érdeklődést fenntartva gyakorol pozitív hatást az 

élet számos területére (Epstein, 2001; Langer, 1993, 2002; Roemer, Orsillo, 2003). 

Maslow (1968/2003) azt hangsúlyozta, hogy az önmegvalósítás tisztább 

valóságészleléssel járhat együtt. 

A legközvetlenebb bizonyíték a jelentudatosság és figyelem jelentőségére 

vonatkozóan, azokból a kutatásokból származik, amelyek a jelentudatosság fejlesztésével 

értek el pozitív pszichés és testi változásokat (Davidson és mtsi, 2003;  

Shapiro és mtsi, 1998).   

LeBel és Dubé (2001; id. Brown, Ryan, 2003) vizsgálata azt mutatta, hogy akik 

csokievés közben a szenzoros tapasztalatokra figyeltek, jobban élvezték azt, mint akik 

közben mással voltak elfoglalva.  

Szélesebb körben kutatások azt találták, hogy az intrinzik motivált és  

flow-élménnyel kísért tevékenységek, amik az aktuális történésekkel való elfoglaltsággal és 

azokra irányuló figyelemmel járnak, jelentősebb élvezetet és az életerő érzését adják 

(Csikszentmihalyi, 1997; Deci, Ryan, 1985). 

William James nem volt bizakodó a tekintetben, hogy milyen szintű egy átlagos 

személy tudatossága. Arra hívja fel a figyelmet, hogy ahhoz képest, hogy milyen 

mértékben kellene, csak félig vagyunk ébren (McPermott, 1967).  

Zen-gyakorlókat kontrol csoporttal összehasonlító kutatások eredményeiből 

azonban látható, hogy a jelentudatosság gyakorlással fejleszthető (Brown, Ryan, 2003).   

Langer (2002) arra világít rá, hogy a jelentudatosságot elősegítő, fokozó technikák 

tanítása inkább vezet boldogsághoz, mint a célzott „legyünk jók” elvárása. Epstein (2001) 

is azt hangsúlyozza, hogy a célzott „érezzük jól magunkat, legyünk türelmesek”, stb. épp az 

ellenkező hatást éri el, és korlátozza az egyének tudatosságát.  

A jelentudatosság és környezettel való kapcsolat 

A jelentudatosságnak óriási szerepe van a környezettel való kapcsolat minőségének 

alakulásában. A környezet a szűk személyes környezettől (család, barátok, stb.) egészen a 

társadalmi szintig terjedhet, amely magában foglal olyan területeteket, mint például az 

oktatás, társadalmi csoportok közti ellentétek, egészségügy, pszichoterápia stb.  

(Brown, Ryan, 2003).  
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4. A környezet hatása az önmegvalósításra – az autentikusságra, a motivációra, a 

jelentudatosságra 

Az egyén személyisége dinamikus kapcsolatban van a környezetével, amely tágabb 

értelemben a társadalmi környezetet és ezen belül a nevelési, oktatási intézményt, szűkebb 

értelemben a közvetlen környezetet, például a családot jelentheti.  

A környezet elősegítheti, vagy gátolhatja az egyéneket abban, hogy autentikus életet 

éljenek. Ha például az adott társadalom támogatja az egyének öndeterminációs és 

önregulációs képességeinek és a belső kontrolljának kifejlődését, akkor ezzel nemcsak az 

egyének társadalomban való jóllétét alapozza meg, hanem a társadalom egészséges 

működését és társadalmi-anyagi fejlődését is.  

Azok a szocializációs terepek segítik elő az egészséges fejlődést, amelyek lehetővé teszik 

az aktivitást, önállóságra nevelnek, illetve az intrinsic motiváció és a jelentudatosság iránti 

igény kifejlődésére helyezik a hangsúlyt (Deci, Ryan, 1985).  

Ha viszont egy társadalom a külsőleg kontrollált viselkedést jutalmazza, akkor 

visszafejleszti az egyének kreativitását, kezdeményezőkészségét, eredetiségét és a 

folyamatos belső fejlődés iránti igényét. Az ilyen társadalomban az autentikus léthez 

vezető út megtalálása nehézségekbe ütközik. Azonban, ha nehézségek árán is, de minden 

helyzetben megvan a lehetőség az autentikus lét választására (Pikó, 2005).  

a) Nevelés – humanisztikus pedagógia 

Az ember közvetve elsőként a nevelési, oktatási intézményeken keresztül kerül 

kapcsolatba a társadalommal. Az intézményes értékszocializáció, a nevelés legfontosabb 

színtere az iskola (Duró, Kékes Szabó, Pigler; 2005). 

A nevelés fogalmának legáltalánosabb megközelítése szerint a szándékolt 

pedagógiai ráhatások összességeként definiálható. A tanulók nem passzív befogadók, így az 

értékszocializáció szempontjából az az ideális, ha azonosulnak a nevelés céljaival úgy, hogy 

azok saját szükségleteik céljaivá válnak (Duró, 1982).  

Az egzisztencialista gondolkodók világszemlélete jelentős hatást gyakorolt a 

pedagógia területére. Az egzisztencialista alapról induló kutatók gondolkodásmódjában 

közös a személyiség értékeinek felismerése, az egyéni létre, az individuum nevelésére 

alapozott, a lét sokféle élményének megtapasztalását hangsúlyozó szemlélet, amely sok 

tekintetben rokonítható a reformpedagógia különböző irányzataival. Az egzisztencialista 
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pedagógiát, elsősorban a neveléselmélet és a nevelésfilozófia terén dolgozták ki, míg a 

gyakorlati megvalósítás módjainak kimunkálására alig történtek kezdeményezések.  

A gyakorlatban főleg a reformpedagógiák, illetve a  humanisztikus pedagógiai 

megközelítések módszereivel lehet megvalósítani ezt a pedagógiai szemléletet. Ezek a 

megközelítések az évszázadokon át uralkodó oktatás-centrikus és az engedelmességet az 

önállóság fölé helyező értékszemlélet nevelési „ártalmait” igyekeznek ellensúlyozni 

(Bábosik, 2003).  

Az irányzat egyik első pedagógiai képviselője Oswald Kroh volt, aki a pszichológiai 

kutatásokról tért át a pedagógiára. Véleménye szerint a nevelés elavult és merev, ezért nem 

is tölti be igazi feladatát. Ilyen feltételek között elkerülhetetlen a „nevelés revíziója”  

Kroh (1927, é.n.; id., Chmaj, 1969) szerint az ember elvesztette biztonságérzetét 

azoknak az erőszakos változásoknak a következtében, amelyek a valóság minden területén 

végbemennek. Meggyőződése, hogy a személyiségben van a legmagasabb rendű érték, és 

tőle függ az alkotóerők fenntartása és fejlesztése. Ezzel is az emberi felelősséget 

hangsúlyozza.  

Szintén fontos szerepet játszott az egzisztencialista pedagógia kialakulásában a 

politiers-i akadémia rektora, Henri Hubert. Hubert (é.n.; id. Chmaj, 1969) szerint a nevelés 

célja, hogy a gyermeket hozzásegítse lényének megvalósításához és ahhoz, hogy olyan 

személyiséggé váljék, aki képes részt venni a „szellemi társadalom” életében.  

Mivel Hubert véleménye szerint a jellem elsősorban az érzelmi tapasztalatokban jut 

kifejezésre, a nevelés akkor teljes értékű, ha az érzelmeket az érzelmek által neveli. Azt 

hangsúlyozza, hogy a növendéket a művészeti nevelés segítségével képessé kell tenni a szép 

megérzésére; a „filetikus” nevelés segítségével tartóssá kell tenni benne a szeretet érzését; a 

vallásos nevelés segítségével, pedig fel kell szítani benne a lét nagysága iránti alázatot. Az 

esztétikai nevelésnek ez a három formája az értelmi és az erkölcsi neveléssel együtt alkotja 

annak a nevelésnek a végleges szintézisét, amelynek segítségével az egyénben, mint a 

szellemi társadalom aktív tagjában teljes mértékben megvalósul az emberi lét.  

Ehhez képest Fallico professzor (é.n. id. Chmaj, 1970) gondolataiban egyfajta 

elmozdulás érzékelhető az individualizmus irányába. Véleménye szerint a pedagógus 

funkciója mindössze ennyi: buzdítsa a gyermeket, hogy merjen „önmaga lenni”, és ne 

gátolja személyiségének „önkifejeződését”, még ha ez keserves lelki megrázkódtatásokkal 

jár is. 

Bollnow (é. n., id. Chmaj, 1970) két rendkívül fontos kifejezéssel dolgozik: a 

„találkozás” (Begegnung) és a „képzés” (Bildung) fogalmával. Bollnow szóhasználatában a 
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„találkozás” kifejezés elsősorban a tanárral való kapcsolat esetében jelentős, amely 

áramütésként hat az egyénre. Ennek az élménynek van nevelő hatása és nem magának a 

képzés anyagának, amely csupán eszköz, ezért nincsen önálló jelentősége. Bollnow a teljes 

önkibontakoztatásra helyezi a hangsúlyt, amelyet a mag növénnyé fejlődéséhez hasonlít.  

Szebenyi (1986) arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell fogadnunk, hogy 14-18 éves 

korban lévő tanulóink értéktudata még laza és bomlékony, de éppen ebben a képlé-

kenységben rejlik a fejlődés lehetősége. Az értékek ekkor még nem tudatosak, hanem 

nagyrészt érzelmi szálakból táplálkoznak.  

A XIX. és a XX. század fordulóján diadalútjára indult, új gyermekközpontú 

pedagógiai szemlélet (Németh, Pukánszky, 1999) hatására kibontakozó reformtörekvések, 

újító szándékú nevelési elgondolások, iskolai mozgalmak működésének eredményeként 

egyre inkább elfogadottá lett az a felismerés, amely szerint az érték a nevelés alapvető 

célkategóriájaként értelmezhető (Dewey, 1996). 

Kezdetben, amikor humanisztikus neveléséről, stratégiákról, eljárásokról lehetett 

hallani, ez gyakran a szabadság káoszával társult, mert nem tanulták meg megfelelően 

irányítani ezt a szabadságot. Ma már egyre inkább előtérbe kerül a pedagógián belül is a 

humanisztikus, gyermekközpontú, pozitív szemlélet, amelynek alapja a pozitív viszonyulás 

és a pozitív készségek fejlesztése (Bábosik, 2003).  

Cardelle azt hangsúlyozza Telkes Józsefnek (1986) adott interjúban, hogy a 

humanisztikus nevelés – a humanisztikus pszichológiához hasonlóan – egy új törekvés 

magját jelenti, de ez nem valami egészen új megközelítés, hanem az eredethez való 

visszatérésből származik. Azt jelenti, hogy nyitottabbá válunk olyan területek felé, melyek 

révén szervesebb kapcsolat jöhet létre a mindennapi élettapasztalatok és a tanulási folyamat 

között. Felhívja a figyelmet, hogy a természeti kultúrák tanuláshoz való alapvető 

hozzáállását megfigyelve láthatjuk, hogy egy törzsben mindenki felelős a tanításért. A 

tanítás célja az, hogy az új sarj belenőjön a törzsbe, egyesüljön azzal. A humanisztikus 

nevelés sok vonatkozásban visszanyúl ezekhez az ősi tapasztalatokhoz. Természetesen 

korunk egészen más, így a forma is egészen más, de a lényeg, amit akarunk, az hasonló.  
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b) Nevelési célok, értékátadás 

Vajon milyen a „jó” iskola? Vajon miben határozhatjuk meg az alapvető iskolai nevelési 

célokat?  

Kozéki (1991a) azt a választ adja erre a kérdésre, hogy azt nevezhetjük jó iskolának, 

ahol „élet zengi be az iskolát” (130. old.), amelyiknek van olyan szellemisége, mellyel 

tanulói azonosulhatnak, amelyik határozottan erős jellemet alakít ki tanulóiban, akik így 

önálló, felelősségvállaló, vagyis autonóm emberként élik életüket.  

Fontos az alapvető iskolai nevelési célok meghatározása, amelyek azt is kell, hogy 

tartalmazzák, hogy milyen emberré kívánjuk nevelni a gyermekeket, illetve ez jelenti az 

értékes személyiség kialakításának alapjait, azonban az ilyen nevelési célokkal 

kapcsolatban sok minden ma is tisztázatlan.  

Az alapvető iskolai nevelési célokat Kozéki és munkatársai (1991b) magyar és brit 

területeken végzett kutatások elemzéséből kiindulva, a szakirodalom és a személyes 

tapasztalatok, tanárok, tanulók, szülők véleménye alapján határozták meg. Vizsgálatukban 

arra keresték a választ, hogy a nevelők, a növendékek hogyan észlelik az iskolai nevelést, 

mit jelent számukra az iskola. 

A vizsgálatban szereplő fő nevelési célok, illetve az alapvetőnek mutatkozó 

célkitűzési területek a következők voltak: 

§ affektív célok (az egymással való együttélés, együttműködés megtanulása, a 

közösséggel, iskolával való azonosulás),  

§ kognitív célok (szorosabb értelemben vett tanítás, a kulturálódás, az önművelés), 

§ morális célok (életmóddal, életstílussal kapcsolatos célok).  

Az eredményeik azt mutatták, hogy a brit gyermekek számára világosabbak az iskola 

nevelési céljai. Sajnos, a magyar iskolákban a jó teljesítmény elérése egyedül marad a 

világosan értelmezhető célok között. Nincs egységes, stabil, a gyermekek számára is 

világos értékanarchia.  

Lényeges, hogy ne csak egy-egy tényezőt emeljünk ki a nevelési célok 

meghatározásakor, hanem a globális személyiségfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. Az 

lenne a fő cél, hogy az iskolák általános értékeket megvalósító célrendszer alapján, 

elégedett, mások számára is értékes, autonóm személyiségeket neveljenek. 
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Kiemelkedő szerepe van annak, hogy a pedagógusok az intellektuális készségek fejlesztése 

mellett, a szociális, érzelmi és személyes hatékonysági készségek kibontakoztatására is 

hangsúlyt helyezzenek (Bábosik, 2003).  

A készségek fejlesztésében más szempontból is megfigyelhető egy egyoldalúság. 

Az önkontroll, az akarat, az óvatosság, az önkritika, a mértéktartás, a megfontolás mind 

fékezi az önkifejezést. Fontos az önálló cselekvési, aktivitási lehetőség biztosítása is, 

mégpedig olyan, amelyet a gyerekek nem kényszerből végeznek. Az oktatás során azonban 

még mindig elsősorban az önkontroll fejlesztésére fektetik a hangsúlyt, holott egyensúlyra 

kellene törekedni. Az egészségfejlesztés pedagógiai befolyásolása csak holisztikus 

szemlélettel lehet eredményes (Maslow, 1968/2003; Soósné Faragó, 2005). 

Ehhez kapcsolódóan Larson (2000) a pozitív serdülőkori fejlődés meghatározó 

kritériumának tartja a kezdeményezőkészséget, amelyhez számos karakterjegy hozzájárul, 

azaz ebben a készségben a személyiségjegyek egész sora nyilvánul meg, mint például a 

kompetencia, az önbecsülés, a kreativitás, a célok és tervek megléte, a társas kapcsolatépítési 

készségek vagy a pozitív érzelmek.  

A kezdeményezőkészség, amely a cloningeri önirányítottsággal rokon fogalom, a fiatalok 

körében azért is fontos, mert az élethelyzetek pozitív megoldására serkent. Szorosan 

összefügg a belső motivációval és belső kontrollal (Rózsa és mtsi. 2005).  

Hunter és Csikszentmihalyi (2003) a tevékenységekhez való speciális hozzáállást, a 

flow (áramlat, tökéletes élmény) jelenségének átélését tartja meghatározónak a serdülőkori 

fejlődés szempontjából.  

Azt is mondhatjuk, hogy az értékátadás folyamata a gyermek centrális 

kapcsolataiban létrejövő minősítések sorozata. A minősítések egyben kifejezik és 

képviselik az adott közösség gondolkodásmódját, értékfelfogását. A szocializációban el 

kell sajátítani az adott viselkedésformát, amelynek része az a „minősített" gondolkodási 

forma is, amely egyben szabályozója a szocializációs folyamatoknak. A gyermek 

viselkedése ezen centrális értékelések (értékek) köré szerveződik, majd egyre inkább 

kikristályosodnak az egyéni értékei, érdekei,  és ehhez kapcsolódva egyéni minősítései is 

kialakulnak (Bugán, 1994).  

Fontos, hogy a pedagógus bátorítsa az önálló cselekvést, az aktivitást és az örömteli 

érzelmeket kiváltó tevékenységeket, például ilyenek a   társas kommunikációra, együttes 

élmény megélésére lehetőséget nyújtó, közösen végzett tevékenységek.  

Emellett lényeges, hogy folyamatosan visszaigazolja a diákjai döntéseinek és 

viselkedésének helyességét. Ez a folyamat  teszi lehetővé, hogy azok pozitív értékké, 
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szokássá váljanak bennük. Értékeink, érzelmeink, motivációik, viselkedésünk 

visszatükrözése csakis társas kapcsolatok (kommunikáció) révén valósulhat meg. A 

pedagógia is értelmi, érzelmi, testi, esztétikai, erkölcsi és akarati nevelési területekről szól, 

amelyek egyik fő színtere a közösségi nevelés.  

Legtágabb értelemben, a nevelés általános célja felől közelítve, pedig úgy értelmezhetjük a 

pedagógus nevelői és egészségfejlesztő szerepét, hogy képessé kell tegye a gyerekeket az 

önirányításra, önszabályozásra, önfejlesztésre, vagyis arra, hogy felnőttként maguk alakítsák 

életüket (Soósné Faragó, 2005).  

Váriné Szilágyi Ibolya (1987) is azokat a pszichés történéseket tekinti a szocializáció 

központi szintereinek, ahol a társas kölcsönhatások, a kommunikációk létrejönnek, formálva 

ezáltal a gyermek személyiségét. 

5. A pszichológia és pedagógia együttműködési lehetőségei 

Az oktatási intézményekben zajló nevelés, és a nevelési célok meghatározása is 

hatékonyabbá válhat, ha ötvözzük a pedagógiai és pszichológiai tudást és eszközöket. 

Lényeges, hogy a pedagógus is rendelkezzen pszichológiai ismeretekkel, amelyeket akár a 

tanóra keretén belül is alkalmazhat.  

Gordon (1995; 2006) világított rá olyan kommunikációs  

technikákra – kézzelfoghatóbbá téve a rogesi (1961/2003) humanisztikus pszichológiai 

elveket a kommunikáció és önérvényesítés, önmegvalósítás terén –, amelyekkel a 

pedagógus tudatosan hozzájárulhat a diákok személyiségfejlődéséhez. 

Langer (1993)  kutatása arra figyelmeztet, hogy mennyire fontos a hatékony oktatás, 

tanulás szempontjából, hogy tananyagot milyen formában kommunikálja a pedagógus. Ha a 

tananyagot mint megmásíthatatlan tényt, egyedüli igazságot közlik, nézőponttól és 

kontextustól függetlenül, amely nem ad lehetőséget a nyitottságra, más szempontok 

bevonására, a tananyag mint rigid kognitív séma rögzül, amely passzivitást von maga után. 

Ezzel szemben, ha a tanagyagot a pedagógus mint egy lehetséges megközelítést mutatja be, 

így nyitottságra, gondolkodásra, más nézőpontok keresésére, aktivitásra serkentve a diákokat, 

a tanulási folyamat nemcsak hatékonyabb, de élvezetesebb is. Ezt az oktatási formát nevezi 

Langer „jelentudatos nevelésnek”.  

Assagioli (Maslow, Assagiolli, Wilber, 2006) pszichoszintézisét is tekinthetjük az 

integrált oktatás-nevelés kiindulópontjának, amely nemcsak a gyerek vagy a fiatal 

különböző képességeinek fejlődésére van kedvező hatással, hanem abban is segít neki, 
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hogy felismerje igazi spirituális természetét, és irányítása alatt harmonikus, sugárzó, 

hatékony és egészséges személyiséggé fejlődjön.  

A hatékonyan működő, integrált személyiség fontos feltétele a szociális készségek 

magas szintű fejlettsége. Bármit is oktatunk, az első és legfontosabb feladatnak a belső 

személyiségfejlődést kell tekintenünk A személyes vagy akár a társas készségek fejlesztése 

ideális esetben az ún. rejtett tanterv részét kellene, képezze, amely azonban sokszor elmarad.  

A hangsúlyt a nevelési módszertan pozitív pszichológiai átalakítására kell helyezni, nem pedig 

a tananyag megváltoztatására. A hatékonyan működő nevelési programban nem a „mi"-n van 

a hangsúly, hanem a „hogyan"-on (Pikó, 2005).  

Az egészséges életmódra nevelést segíthetik az egészségtudatosság tréningek, amelyek 

fontos elemei a pozitív attitűdök erősítése, az egészségről szóló ismeretek, készségek bővítése 

a meglévő tudásra alapozva, illetve a szociális készségek fejlesztése (Pikó, 2006).  

Griffin és munkatársai (2001) is szociális kompetencia tréninget javasolnak, amelynek 

legfontosabb eszközei a csoportfoglalkozások, a csoportfeladatok, amelyek során a 

pedagógusoknak ún. facilitáló szerepet kell felvenniük.  

Azonban sok esetben meghaladja a pedagógus rendelkezésére álló kereteket az, hogy ő 

maga tartson ilyen tréningeket. Erre a problémára megoldást kínálhat a pedagógus és 

iskolapszichológus szorosabb együttműködése, amely lehetőséget teremthet arra, hogy a 

diákok készségei, személyisége kiegyensúlyozottabban fejlődhessenek. Ezenkívül a 

pedagógus munkája is hatékonyabbá válhat ezáltal. Eredményesebbé teheti az oktatási 

folyamatot azzal, hogy segít kezelni a különböző konfliktusokat, amelyek akadályozhatják 

azt (Gutkin, Curtis, 1987). 

Cardelle kanadai pszichológus Telkes Józsefnek adott interjújában (1986) beszámol 

olyan általa kidolgozott programokról, amelyek segítenek a belső, kreatív erőforrások 

megtalálásában, továbbfejlesztésében. Ezeken a programokon belül fontosnak tartja a 

szociális készségek fejlesztését és az önálló alkotás folyamatának megtapasztalását.  

Ezekkel a praktikus módszerekkel könnyebben kapcsolat teremthető a belső és külső világ 

között. Fontos lenne, hogy a nevelési rendszerbe is beépüljön az a szemlélet, hogy a belső 

és a külső világ között szoros kapcsolat áll fenn. Lényeges, hogy a mechanikus igények 

kielégítése egyensúlyba kerüljön a kreatív és artisztikus oldallal. A feladatunk az lehet, 

hogy megtaláljuk a valós élet és a nevelés közötti kapcsolatot.  

A szabad nevelési irányzatokhoz közelebb álló egzisztencialista pedagógiában, a 

nevelést a gyermek felől nézve egyfajta önkibontakozási folyamatként értelmezik. Ez 

megfelel az önmegvalósítás igényének, amelyben kitüntetett szerepe van a művészetnek és 
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ezen belül az irodalomnak. Nagy súlyt helyeznek az esztétikai-művészeti nevelésre 

(Bábosik 2003).  

Kierkegaard (1982; 2004) az esztétika kapcsán egyenesen érzelmi magatartásról 

beszél, következésképp az esztétikai nevelésen keresztül valósítható meg az érzelmi 

nevelés.  

A reformpedagógiák közül nem egy irányzatban a művészi beállítottság a 

meghatározó. Jó példa erre a Waldorf-pedagógia, ahol az egyik cél a gyerek művészi 

képességeinek felkutatása és ezek fejlesztése (Carlgen, 1992; Vekerdy, 1990).  

A humanisztikus oktatás-nevelés kiterjeszti a nevelés fogalmát, területét és azt 

emeli ki, hogy a személyiségformálásnak, oktatásnak nemcsak egy bizonyos épület falain 

belül kell történnie, hanem e szemlélet alapján az egész élet neveléssé válik  

(Rogers, 1961/2003; Pikó, 2005).  

Frank Cardelle, kanadai pszichológus  is azt hangsúlyozza, hogy „az életben minden 

tanárunkká válhat” (Telkes, 1986, 25. old.).  

Nagy felelősség hárul ezek alapján a felnőttekre, akik a fiatalok számára a 

társadalmi normát képviselik, nemcsak a pedagógusokra, hanem emellett elsősorban a 

szülőkre, a családra. Rajtuk áll, hogy biztosítják-e a megfelelő körülményeket a fiatalok 

egészséges testi és lelki fejlődéséhez.  

Cardelle (Telkes, 1986) arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy a 

felnövekvő ember felelősséget kapjon a saját tanulása és fejlődése alakításában. A cél tehát 

nem az, hogy a felnőttek döntsenek a fiatalabb generáció helyett, hanem az, hogy a fiatalok 

is vállalják a felelőséget a tanulmányaik és végső soron az életük alakulásáért.  

Ennek egyik fontos területe a pályaválasztás kérdése.  
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6. Pályaválasztás 

a) A pályaválasztás, mint önmegvalósítás 

A pályaválasztás az egyéni életút nagyon sajátos szakasza, egy sok ellentmondással és 

feszültséggel telített fejlődési folyamat, amely többé-kevésbé egy évtizedet ölel fel az 

ember életében. Az identitáskeresés, amelynek fontos része a „saját” pálya megtalálása, 

kitüntetett korszaka a serdülő-, és az ifjúkor (Ritoók, 1986).  

Ginzberg (1971) a „próbálkozások időszaka” kifejezést használja erre a korszakra, 

Super (1994) pedig az exploráció szakaszának nevezi a 15 és 24 év közti időszakot. 

A pályaválasztás nagy lehetőség a felnövekvő nemzedék számára, hogy kifejezze 

saját igényeit és törekvéseit, amelyek végeredményben az egyes fiatalok önmegvalósítási 

elképzeléseinek tartalmi kereteit jelentik. A modern pályalélektan központi fogalmává vált 

önmegvalósítás mintegy összegezetten és integrált módon fejezi ki az eredményes 

pályaválasztás lényegét. Az egyén oldaláról ez feltételezi a személyiségében rejlő értékek 

optimális felhasználását (Zakar, 1988). A választott foglalkozás döntő jelentőségű szerepet 

játszik az egyén életében (Roe, 1994).  

A munkával és az élettel való elégedettség attól függ, milyen mértékben talál az 

egyén lehetőséget képességeinek, érdeklődési körének, személyiségjellemzőinek és 

értékítéleteinek hasznosítására (Szilágyi, 1987). 

Peerbolte (én., id. Ritoók, Gillemontné Tóth, 1994) kutatásaiból is az derül ki, ha a 

választott pálya (munka) csak énmegőrző jellegű, akkor nem okoz kielégülést. Csak az a 

munka jár együtt az elégedettség érzésével, amelyben az egyén a szellemi önmegvalósítását 

is képes megtalálni.  

Az önmegvalósítás feltételeinek megteremtésében elsősorban ara kell törekedni, 

hogy megvalósuljon a pálya és az ember életmódbeli megfelelése (Ritoók, 1986).  

b) A pályaválasztás néhány elméletének rövid áttekintése 

• Statikus jellegű megközelítések 

A pályaválasztás ún. statikus jellegű döntéselméleti koncepciói közül Katz  

(Katz, Kahn, 1967; id. Zakar, 1988) felfogása a legdifferenciáltabb, amely drasztikus 

módon leredukálja a pályaválasztási folyamat összetevőit az értékdimenziók és a 

választási lehetőségek előtérbe helyezésével. 
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A későbbiekben ezen egyoldalú (statikus) szemléletű felfogásokkal ellentétben az 

egész életpálya fejlődését figyelembe vevő koncepciók terjedtek el és váltak széles körű 

gyakorlattá (Zakar, 1988).  

• Pszichodinamikus elméletek 

A pályaválasztás legtöbb elméletében fontos szerepet töltenek be a személyiség dinamikus 

sajátosságai, a szükségletek, törekvések, érdeklődés, preferenciák stb.. 

A klasszikus pályalélektani felfogás szerint azokat az elméleteket pszichodinamikus 

teóriáknak nevezzük, amelyek e kategóriákat központi jelentőségűnek tekintik. Sokféle 

felfogás tartozik ebbe a csoportba (Zakar, 1988).  

Ezek közül a „self-concept"-elméletet emelném ki, amely a pszichodinamikus 

elméletek között a legösszetettebb és leginkább kidolgozott elképzelés. Super (1994) 

szerint egy személy leginkább olyan pályalehetőségek közül választ, amelyek saját „ön-

koncepciójával" lehetőleg egybeesnek. Ez az elmélet, döntően az egyénből indul ki, illetve 

nagyrészt az individuumra alapozott, rendkívüli mértékű pályaválasztási szabadságot 

feltételezve.  

A pályaválasztás tekintetében a dinamikus személyiségjegyek közül elsődlegesen az 

érdeklődés a leginkább központi jelentőségű. Ugyancsak kitüntetett szerepet kap e 

tekintetben az egyéni teljesítőképesség tudatosulása, illetve ezzel szoros összefüggésben a 

szociális környezet, mint értékelő-minősítő tényező. Az egyén fejlődése során különböző 

szociális mintákon keresztül mintegy kipróbálhatja, begyakorolhatja saját  

„ön-koncepcióját", amely egyaránt lehet gondolati és gyakorlati tevékenységhez kapcsolt 

is. Az „ön-koncepció" fejlődésének leglényegesebb szakasza a pályafejlődés folyamatában 

a felnőttekkel (azok pályatevékenységével) való azonosulás, amelyre azután lényegében 

ráépülnek a személyes tapasztalataink a különböző pályaszerepek átvétele során  

(Super, 1994; Jordaan, 1972, id. Zakar, 1988).  

Szélesebb értelemben a pályaválasztás szükségletelméleteinek nevezzük azokat a 

rendszereket, amelyek a pályaválasztást nagyrészt a szükségletek direkt vagy indirekt 

kielégítésén keresztül, illetve a szükségleti energiák redukciója alapján magyarázzák. E 

tekintetben a legjelentősebb elméleti rendszert Roe (1994) dolgozta ki. Elképzelése szerint 

a pályaválasztás fő mozgatója a szükségleti struktúra és az erre épülő érdeklődés, amely 

közvetlenül irányítja, és hatékonyan befolyásolja a fiatalok pályaorientációját. A 

szükségletek ugyancsak fejlődnek, mégpedig a családi atmoszféra függvényében.  
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Roe a Maslow-féle motivációs elmélet alapján úgy véli, hogy a domináns 

pályaválasztási motívumok kialakulásához legtöbbször olyan alapszükségletek adnak 

lendületet, amelyek kielégülése kevésbé és ritkán következik be, illetve kielégülésük 

késleltetett. 

• Fejlődés-lélektani elméletek 

A pályaválasztási tanácsadás fejlődés-lélektani elméletei tekintenek vissza a leggazdagabb 

előzményekre.  

A kutatók kezdetben még nem vállalkoztak önálló fejlődés-lélektani indíttatású 

pályaválasztási elmélet kidolgozására. E tekintetben Ginzberg (1971) elméleti 

tevékenysége korszakalkotó jelentőségű a modern pályalélektan kialakítása szempontjából 

a hiányosságok és a nagyon intenzív kritikai fogadtatás ellenére is.  A Ginzberg-féle 

elmélet hangsúlyozta elsőként a pályaválasztás folyamatjellegét. A folyamatjelleg 

deklarálása, illetve a szakaszos fejlődés bevezetése igen fontos a későbbi teoretikus 

munkák szempontjából (Zakar, 1988). 

A fejlődés-lélektani kutatási irány legjelentősebb képviselője Super (1994) aki 

megkísérelte egyesíteni a pályaválasztás korábbi differenciálpszichológiai eredményeit a 

fejlődés-lélektani szemlélettel.  

A Super-féle fejlődéspszichológiai pályaválasztási elmélet, legfontosabb sajátossága 

az, hogy a pályafejlődés folyamatába integrálja az ön-koncepció kialakulását. A 

pályafejlődés gerincét az egyéni és a szociokultúrális faktorok közötti interakciók 

biztosítják. A pályaválasztó szakmai életútjának mintáit egyszerre több tényező határozza 

meg. Például a szülők szociökonómiai státusza mellett a fiatal képességei és 

személyiségtulajdonságai, amelyek alapján kialakulnak a pályaválasztásban oly fontos 

szerepet játszó életútminták (Savickas, 2001).  

Ebben a kölcsönhatásban Super a szintézist részesíti előnyben a 

kompromisszumokkal szemben. A szintézis pszichológiai alapjait Super elsősorban a 

szociális tanulás folyamatában látja. Super (1994) egy ún. "szivárvánnyal" illusztrálta a 

teljes életívet, életteret és az életpályát. Minden pályát úgy lehet felfogni, mint azoknak a 

szerepeknek a szekvenciáját és kombinációját, amiket a személy élete során játszik. A 

szerep kiterjedését és időtartamát, és így részben az egész karriert az egyén életkora és 

felépítése szabja meg. Másrészt, pedig az a helyzet, amelyben az illető működik.  

Az "Életpálya-szivárványt" fel lehet használni tantervi és személyes 

programalakításhoz, mint olyan bázist, melynek segítségével meg lehet vizsgálni azt, hogy 
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a kialakított programok menynyire tudnak segítségére lenni a fiataloknak és a felnőtteknek 

az életpályájuk előkészítésében, illetve abban, hogy azt saját elgondolásuk szerint alakítsák 

(Super, 1980, 1994). 

• Tipológiai elméletek 

A tipológiai elméletek közül Holland elméletére hívnám fel a figyelmet, amely kísérlet tesz 

a korábbi tipológiai pályaválasztási kutatások eredményeinek összegzésére.  

Holland (1987; 1971/2006) elképzelése alapján mindenki hat alapvető, 

személyiségtípus valamelyikébe sorolható. A szerző szerint minden típus meghatározott 

szükségletekkel rendelkezik, sőt határozott motívumai, célja(i), szerepelvárása, képessége 

és még „self-concept"-je is kialakul.  

Ezen elmélet szerint a környezet ugyancsak hat alapterületre osztható (realisztikus, 

intellektuális, szociális, konvencionális, vállalkozó és művészeti). E megközelítés 

szerint, az intellektuális ember intellektuális környezetet keres, a szociális 

szociálist stb.. Holland úgy véli, hogy a felvázolt típusok ritkán fordulnak elő tiszta 

formában. Inkább arról van szó, hogy minden ember bizonyos fokig magában 

hordozza valamennyi típus lehetőségét, amelyek dominanciájukban különböznek.  

Egy pályaválasztási döntés kialakulásakor az egyén, nemcsak a 

személyiségtípusának megfelelő pályát, hanem megfelelő szakmai környezetet is 

választ. Holland szerint egy személy pályaválasztási magatartása pontosan 

meghatározható a személyiségstruktúra környezettel való interakciójának 

folyamatában. A szerző emellett hangsúlyozza, hogy a pályaválasztási szint 

meghatározása az önértékelés (önismeret) és az intelligencia együttes függvénye.  

• Rendszerelméleti modellek 

A pályaválasztás rendszerelméleti modelljei a pályaválasztási döntés folyamatát 

komplex módon értelmezik. A pályaválasztás rendszerelméleti megközelítései közül 

Ries (1970, id. Zakar, 1988) koncepciója a leginkább kidolgozott.  

Ries szerint a pályaválasztás nem más, mint szerepválasztás, és legfontosabb 

célja a szociális környezetbe való beépülés. Ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a 

pályaválasztást, mint racionális döntési folyamatot kell szemlélni.  

A pályaválasztási döntés folyamata azzal veszi kezdetét, hogy a társadalmi 

normák következtében a belső okokkal összefüggésben az egyén korábbi státuszának 
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(az iskolás formának) a feladására kényszerül. Tulajdonképpen az ezáltal fellépő 

kényszer eredményezi a fiatalban a „döntési feszültséget".  

Az „egzisztenciális megdöbbenés" annál erősebb, minél tisztázatlanabb és 

időben minél kevésbé behatárolt a (pályaválasztási) szituáció. Ilyenkor a kísérő 

motivációs hatások és benyomások alapján aktivizálódnak az anticipációk. Azaz az 

egyén megtervezi maga számára a különböző célokat pályapozíciók formájában, 

amelyekre törekvéseiben gondol, hogy státusát megerősítse. 

• Interdiszciplináris megközelítések 

Az interdiszciplináris megközelítések felfogása szerint a pályaválasztás döntően a 

gazdasági szelekció hatása alatt áll, de ezen szelekciós folyamatokat az egyéni 

pályaválasztási magatartás is jelentősen befolyásolja. Az interdiszciplináris elméletet 

képviselő kutatók a pályaválasztást úgy fogalmazzák meg, mint többszörösen összetett 

folyamatot.  

E ponton lényegében Ginzberg és Super korábbi nézeteit fogadják el, melyek 

szerint a pályaválasztás hosszú évekre terjed ki. Az interdiszciplináris pályaválasztási 

elmélet lényege, hogy a pályaválasztási döntés során kompromisszumot kell 

kialakítani a lehetőségek, a különböző preferenciák és irreális egyéni elvárások között. 

Egészen egyszerűen arról van szó, hogy a pályaválasztó végül is a későbbi pályasiker 

valószínűsége alapján dönt (Zakar, 1988). 

c) Pályaválasztási tanácsadás 

A pályaválasztási tanácsadás legösszetettebb és tartalmilag leginkább differenciált 

elméleteit összefoglaló néven komplex megközelítéseknek nevezzük. Közös sajátosságuk, 

hogy a dinamikus szemléleten alapulnak, és ezáltal a pályafejlődés (ezen belül a 

pályaválasztás) legrészletesebb és a valóságnak is a legjobban megfelelő magyarázatát 

adják (Zakar, 1988; Ritoók, 1986).  

Mindmáig Super (1994) elmélete a leginkább időtálló. Super a pályafejlődés 

elméletével, a pályairányítással és a tanácsadással kapcsolatos úttörő munkájának célja, 

hogy az egyén önmegvalósítását és az egész életen át tartó fejlődését segítse elõ.  

Super először 1962-ben publikálta eljárását (id. Duró és mtsi., 2005), amely 

önkitöltéses és kényszerválasztáson alapuló feladatlap formájában jelent meg a 

munkaértékek vizsgálatára. Az 1968/69-es második változatában a 15 értékkört 45 itemmel 
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közelítette meg. Hazánkban 1978-ban Csepeli György és Somlai Péter adaptálták a 

kérdőívet (Szilágyi, 1987) 

A pályaválasztási tanácsadásnak ugyan megvannak a gazdasági funkciói, de 

mégsem fogadhatjuk el, hogy kizárólag gazdasági céloknak rendeljük alá az egész 

társadalomra kiterjedő nevelési-, személyiségformáló- és szocializálós célkitűzéseket 

(Zakar, 1988).  

Nagyon fontos a pályatanácsadás dinamikus folyamatainak alkalmazásában a 

kreativitás fejlesztése, az egyénnek és egész életének kreatív megközelítésére való 

serkentés, és önmagának mint integratív egésznek a formálására való buzdítás  

(Kosĉo, 1994). 
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C) Kérdések és hipotézisek 

Láthatjuk, hogy szűkebb, vagy tágabb értelemben az önmegvalósítás témájával foglakozó 

humanisztikus nézeteket való kutatók mennyire fontosnak tartják a személyiség 

integráltságát és az ehhez hozzájáruló önismeretet. Ez az integráltság megjelenik a 

személyiségrészek között, az egyén céljai területén, illetve a három idősíkkal való 

kapcsolat integrációjában.  

Az öndeterminációs elmélettel először az aspirációk témája kapcsán találkoztam. 

Az SDT-t mélyebben tanulmányozva bukkantam a jelentudatosságot mérő kérdőívre, 

amely felkeltette az érdeklődésemet e személyiségjellemző iránt, mivel kutatások alapján 

úgy tűnik, hogy hozzájárul a személyiség integritásához. 

A szakirodalom olvasása során merült fel bennem a kérdés, hogy vajon a 

pályaválasztás előtt álló középiskolásoknál hogyan alakul a (extrinzik, intrinzik) motiváció, 

a jelentudatosság és a pályaválasztás, a testi és a lelki egészséggel (pszichoszomatikus 

tünetek és általános hangulati élet) való összefüggése.  

Emellett felvetődött bennem a következő kérdés is: vajon milyen kapcsolatban 

állhat a (extrinzik, intrinzik) motiváció és a jelentudatosság, illetve ezen két 

személyiségjellemző milyen típusú pályák preferenciájával függ össze. 

Láthattuk, hogy  a környezetnek, ezen belül a nevelésnek és az oktatási 

intézményeknek nagy szerepe van a személyiség alakulásában, fejlődésében. Vajon van-e 

kimutatható hatása az iskolai légkörnek a motivációra, a jelentudatosságra, a 

pályaválasztásra és az egészség mutatókra?  

Vizsgálatomban arra is szeretnék választ kapni, hogy vajon a szocioökonómiai 

státus befolyást gyakorol-e a motivációra, a jelentudatosságra és a pályaválasztásra.  

A szakirodalom áttekintése után a következő konkrét kérdéseket, illetve feltevéseket 

fogalmaztam meg:  



 52 

1.  Hipotézisek 

a) Az egészségmutatók, a személyiség és a környezeti jellemzők között a következő 

összefüggéseket várom: 

• Kapcsolat van a személyiségdimenziók (az intrinzik és extrinzik motiváció és a 

jelentudatosság) és az egészségdimenziók (a lelki egészség mint hangulat és a 

fizikai egészség mint szomatizáció) között: 

ritkább a szomatizáció, illetve pozitívabb a hangulat, ha magasabb a 

jelentudatosság és az intrinzik motiváció szintje, illetve ha alacsonyabb az extrinzik 

motiváció szintje. 

• Ritkább a szomatizáció és pozitívabb a hangulat azokban az iskolákban, ahol a 

diákok ítéletei alapján az iskolai jellemzők pozitívabbak, önmegvalósítást 

támogatók, illetve azoknál a diákoknál, akik pozitívnak ítélik az iskolai 

jellemzőket.  

b) Összefüggések a pályaválasztás, illetve a személyiség, és környezeti (iskola és SES) 

jellemzők között: 

• Könnyebben, egyértelműbben választanak pályát, akik magasabb szintű 

jelentudatossággal jellemezhetők. 

• A magasabb szintű intrinzik motivációval jellemezhető diákok könnyebben és 

egyértelműbben választanak pályát, illetve jobban preferálják a szellemi ösztönzést, 

a függetlenséget, az esztétikumot, az önérvényesítést, az önmaga és mások 

tiszteletét, és a kreativitást hangsúlyozó pályákat.  

• A magasabb szintű extrinzik motivációval jellemezhető diákok jobban preferálják 

az anyagiakat és a presztízst hangsúlyozó pályákat.  

• Az önmegvalósítást jobban támogató iskola diákjai, illetve  azok a diákok, akik 

pozitívnak ítélik az iskolájuk jellemzőit, kevésbé preferálják az anyagiakat és a 

presztízst hangsúlyozó pályákat, valamint jobban preferálják a szellemi ösztönzést, 

a függetlenséget, az esztétikumot, az önérvényesítést, az önmaga és mások 

tiszteletét, és a kreativitást hangsúlyozó pályákat. 

• Összefüggést várok a szocioökonómiai státus szintje és az anyagiakat és a 

presztízst előtérbe helyező pályák preferenciája között. Azonban nehéz egyértelmű 
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álláspontra helyezkedni ebben a kérdésben, mert érvényesülhet kompenzatórikus 

hatás az alacsony SES vagy fenntartó hatás a magas SES szint esetében.  

c) Összefüggések a személyiség, illetve a környezeti (iskola és SES) jellemzők között: 

• Deci és Ryan (1985) öndeterminációs elmélete és az arra épülő kutatási 

eredmények alapján az intrinzik motiváció és a jelentudatosság között pozitív 

összefüggést várok. 

• Az önmegvalósítást támogató, barátságosabb légkörű iskola diákjainál, illetve 

azoknál a diákoknál, akik pozitívnak ítélik az iskolai jellemzőket, magasabb szintű 

intrinzik motivációt és a jelentudatosságot, illetve alacsonyabb szintű extrinzik 

motivációt feltételezek.  

• Összefüggést várok a szocioökonómiai státus szintje, az intrinzik, extrinzik 

motiváció valamint a jelentudatosság szintje között. 

d) Az Aspirációs kérdőív intrinzik (4) és extrinzik motiváció (3) skálái és a Super-féle 

Értékfelmérő kérdőív ennek megfeleltethető skálái (15)  pozitívan korrelálnak. 

2. A vizsgált változók közti feltételezett kapcsolatok modelljei 

 
A vizsgált változók között az alábbi kapcsolatokat feltételezem: 

 

1. modell: Az egyén személyiség-, és egészségjellemzői az adott környezeti feltétekkel 

együtt alakítják a pályaválasztást. 

 

2. modell: A változók közti kapcsolatok feltételezett irányát mutatja ez a modell. 
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1. modell 

 

2. modell 
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II. Módszer 

A) A vizsgálat  

1. Előkészületek 

• A kérdőívek kiválasztása, illetve megalkotása és a kérdőív csomag összeállítása: 

o Az instrukció megfogalmazása, amely a kérdőívcsomag előlapján szerepel. 

o A MAAS angolról magyarra való fordítása. 

o A MAAS 5 diákkal (átlagéletkor = 17 éves) való előzetes felvétele, illetve 

ellenőriztetése egy középiskolai magyar tanárral, és egy Angliában élő magyar 

pszichológussal nyelvhelyesség, fordítási pontosság szempontjából. 

o A pszichoszomatikus tünetek gyakoriságát, illetve az iskolai jellemzőket felmérő 

kérdéssorozat összeállítása. 

• Engedélykérés a vizsgálatba bevont középiskolák igazgatóitól a kérdőívcsomag 

felvételére. 

• A vizsgálati személyek kiválasztása iskolai osztály (11 – 13. évfolyam) alapján.  

• Időpont egyeztetés az osztályfőnökökkel. 

2. A vizsgálat eszközeinek bemutatása 

A kérdőívek és a skáláik 

A kérdőívek rendre az I. mellékletben láthatók.  

• Aspirációs kérdőív  

A kérdőívet személyes kérésre kaptuk meg Pikó Bettinától kutatási célra, a teszt 

pszichometriai mutatóiról szóló információ nélkül. A szükséges elemzéseket a saját mintán 

végeztem el. 
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Pikó Bettina és munkatársai által kidolgozott, 28 tételt tartalmazó, 7 skálás Aspirációs 

kérdőív az alábbi skálákból áll:  

1. önismeret, önkiterjesztés,  

2. jelentésteli kapcsolatok,  

3. világ jólléte, közösségi 

közreműködés,  

4. anyagiasság, pénzügyi sikerek,  

5. egészség,  

6. fizikai vonzerő,  

7. hírnév

A skálák közül négy (önismeret, önkiterjesztés, jelentésteli kapcsolatok, világ jólléte és 

közösségi közreműködés, egészség) az intrinzik aspirációs skálába sorolódik, három pedig 

az extrinzik aspirációs skálába (anyagiasság és pénzügyi sikerek, fizikai vonzerő, hírnév).  

A tételek a jövővel kapcsolatos elképzelésekről tesznek fel kérdéseket. Az „egyáltalán nem 

fontos”-tól, a „kevésbé fontos”-on és az „is-is / nem tudom”-on keresztül, a „valamennyire 

fontos”-on át a „nagyon fontos”-ig terjedő válaszlehetőségek közül kell bejelölnie a v.sz.-

nek, hogy mennyire tartja fontosnak, hogy a jövőben ezek bekövetkezzenek. 

• Minful Attention Awareness Scale (MAAS) 

A jelentudatosságot felmérő Minful Attention Awareness Scale8 (MAAS) 15 tételből álló 

kérdőív (Brown, Ryan, 2003). Minden tétel mindennapos tapasztalatokkal kapcsolatos 

megállapításokat tartalmaz, melyeknél 1−6-ig terjedő skálán kell jelölni, hogy milyen 

gyakran éli át a v.sz. az adott állításban szereplő élményt.  

• Testi és lelki egészséget vizsgáló kérdések 

A kérdőív következő blokkjában a testi és lelki egészséggel kapcsolatos kérdések 

szerepelnek.  

o A lelki egészséget átfogóan, az általában jellemző hangulattal próbáltam 

megragadni. Ennek mérésére az 1 tételes Facescale-t használtam.  

o A testi egészség vizsgálatára 14 tételből álló kérdéssorozatot dolgoztam ki, a 

legáltalánosabb pszichoszomatikus tünetek gyakoriságára rákérdezve. A 

válaszlehetőségek a „sohá”-tól a „ritkán”-on és a „havonta egyszer”-en át a „hetente 

egyszer”-en keresztül a „nagyon gyakran, szinte minden nap”-ig terjed.  

                                                
8A MAAS letölthető az öndeterminációs elmélet (SDT) honlapjáról:  

  http://www.psych.rochester.edu/SDT/ (2007. 03.19.) 

 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/
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• SUPER-féle Értékfelmérő teszt 

A kérdőívcsomag következő része a pályaválasztást térképezi fel a SUPER-féle 

munkaértékeket vizsgáló kérdőív9 segítségével (Super, 1980, id. Duró és mtsi, 2005). A 

tételek azon alapulnak, hogy a munkával kapcsolatos állítások mellett meg kell jelölnie a 

válaszadó személynek az állítás saját szempontjából való fontosságát egy ötfokú skálán, 

amely az „egyáltalán nem fontos”-tól a „kicsit fontos”-on és a „közepesen fontos”-on 

keresztül a „fontos”-on át a „nagyon fontos”-ig terjed.  

A kérdőív 45 tétele 15 faktorba sorolható (lásd. a II. mellékletben), amely egy-egy 

értékkört jelöl: 

1. Szellemi ösztönzés, 2. Altruizmus, 3. Anyagi ellenszolgáltatás, 4. Változatosság,  

5. Függetlenség, 6. Presztízs, 7. Esztétikum, 8. Társas kapcsolatok, 9. Játékosság,  

10. Önérvényesítés, 11. Önmaga és mások tisztelete, 12. Humán értékek,  

13. Munkateljesítmény, 14. Irányítás, 15. Kreativitás. 

• Az oktatási intézmények jellemzése 

Az oktatási intézmények jellemzésére 13 ellentétpárt fogalmaztam meg, amelyekben az 

iskola általános jellemzőire voltam kíváncsi. Az ellentétpárokat bal, illetve jobboldalra 

helyeztem el és a közöttük elhelyezett 1–5-ig terjedő skálán kellett válaszolni. Az 1-es 

szám azt jelenti, hogy teljes mértékben a baloldalon lévő jellemző igaz az iskolára nézve, 

az 5-ös szám pedig, hogy teljes mértékben a jobboldalon lévő jellemző igaz rá.  

• A szocioököonómiai státusz felérése 

A SES-t egy tízfokú skálán az általánosan használt „létra” segítségével mértem. A létra a 

mai magyar társadalom jövedelmi helyzetét jelképezi. Ezen belül kellett a v.sz.-nek 

elhelyezni a saját családját.  

3. A vizsgálat menete  

Minden vizsgálati személlyel a fent bemutatott hét papír-ceruza tesztből álló kérdőív 

sorozatot vettem fel (lásd. I. melléklet). 

Az etikai követelményeknek való megfelelés végett a tesztek felvétele előtt minden 

csoportot biztosítottam a vizsgálat anonim voltáról. Az esetleges újbóli egyéni 

visszaazonosíthatóság céljából egy jelszó megadását kértem.   

                                                
9 A Super-féle Értékfelmérő teszt letölthető: http://www.psyon.hu/Magyar/ (2007. 03.19.) 

http://www.psyon.hu/Magyar/
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A vizsgálat megfelelt a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (MPT, 2004) által szabott 

követelményeknek.  

Az első kérdőív az Aspirációkat vizsgáló kérdés sorozat, majd a Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS) magyarra fordított változata következett, amely a 

jelentudatossággal kapcsolatos mindennapos élményekre, tapasztalatokra fókuszál. Ezután 

szerepelt az általában jellemző hangulatot felmérő Facescale, majd a pszichoszomatikus 

tüneteket vizsgáló kérdéssorozat. Ezt követte a SUPER-féle munkaértékeket vizsgáló 

kérdőív, majd az iskolai jellemzőket feltérképező kérdések és a szocioökonómiai státust 

felmérő, létrával illusztrált kérdés.  

4. A vizsgált populáció, minta 

Budapesten egy újpesti informatikai szakközépiskolát és egy terézvárosi gimnáziumot 

kerestem meg a vizsgálat elvégzéséhez, vidéken egy somogyi város informatikai és 

mezőgazdasági szakközépiskolájában vettem fel a kérdőíveket, a negyedik intézmény egy 

Budapest közeli Waldorf iskola volt.   

16 és 19 év közötti, budapesti és vidéki 11., 12., 13. évfolyamos, érettségizni készülő, 

pályaválasztás előtt álló diákok populációjából választott független mintákkal dolgoztam. 

Az életkor alapján szélsőségesen kilógó, egyetlen 21 éves diákot kivettem a mintából. Így 

összesen 309 fő adataival végeztem a vizsgálatot. A minta koreloszlását az 1. grafikon, 

illetve a III. melléklet, 1. táblázata mutatja.  

A minta iskolánkénti koreloszlása a III. mellékletben, a 2. táblázatában és a 2. grafikonon 

látható.  

1. grafikon: A minta koreloszlása 
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A minta nembeli eloszlása: 145 lány és 164 fiú, amelyet az 3. grafikon szemléltet.  

A nemek aránya intézményenként az újpesti iskola kivételével megfelelőnek bizonyul 

(lásd. a 4. grafikonon, és a III. melléklet 3. táblázatában).  

3. grafikon: A minta nemi eloszlása 
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4. grafikon: A nemi eloszlás iskolánként 
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Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoportok nemi eloszlása a III. melléklet,  

4. táblázatában, illetve az 5. és 6. grafikonjain látható.  

A terézvárosi iskola egyik 11.-es osztályának fiú tanulója (14. v.sz..) a SES-re vonatkozó 

kérdésnél a megadott lehetőségen kívüli értéket jelölt meg (-3), a létra alatt további három 

lépcsőfokot berajzolva. Ezt az adatot a választható értékek közül (1-10) a legalacsonyabbal 

megegyezőnek tekintettem (1), mivel a mintában ő volt az egyetlen, aki nem az instrukciót 

követve válaszolt.  

A SES iskolák szerinti eloszlását a III. melléklet, 5. táblázata és 7. grafikonja mutatja.  
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A megkeresett intézményekben az összes fent megadott paraméterekkel bíró diákot 

bevontam a vizsgálatba, hogy elkerülhető legyen az azonos évfolyamú, de különböző 

osztályba járó diákok közti esetleges különbségből származó torzítás. Ez indokolja az 

iskolák közti eltérést a minta elemszám tekintetében.  

5. A helyszín leírása 

A megkeresett középfokú oktatási intézményekben osztálytermi feltételek között került sor 

az adatok felvételére. 

6. A felvételi helyzet 

A tesztek felvétele csoportos helyzetben történt, osztályonként. A vizsgálatot magam 

vezettem, minden esetben az osztályfőnök jelenlétében. 

 7. A pontos instrukció 

A kérdőívcsomag elején írásban szereplő szöveg, szóban is így hangzott:  

„A következőkben szakdolgozatom megírásához kérem a segítségedet, néhány rövid 

kérdőív kitöltésével. A kérdőívek kitöltése név nélkül történik, önkéntes alapon.   

Arra kérlek, a következőkben figyelmesen olvasd el az egyes kérdőívekhez tartozó 

instrukciókat és önállóan, a saját érzéseid, véleményed alapján válaszolj! Egyik esetben 

sincsenek jó vagy rossz válaszok, az a megfelelő válasz, amit Te annak gondolsz. Ne 

töprengj túl sokat egyik állításon sem, de igyekezz a valóságnak legmegfelelőbb választ 

adni! 

Először néhány adatot tölts ki, majd kérlek, lapozz!” 
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B) Alkalmazott statisztikai eljárások, mérések 

1. Előkészületek a hipotézisek teszteléséhez 

A kérdőívekből nyert adatokat az SPSS 12.0.1 (Statictical Package for Social Sciences) 

segítségével dolgoztam fel.  

a) A tételek átfordítása, a skálák kialakítása 

Első lépésben átfordítottam azon kérdőívek tételeit, ahol erre szükség volt az egyszerűbb 

értelmezhetőség szempontjából, hogy a kapott kisebb pontszám valóban a változó 

alacsonyabb szintjét jelezze. Így került sor a MAAS, az iskolai jellemzők és a Facescale 

értékeinek átkódolására.  

Ezután, a nyers adatokból képeztem skálákat a kérdőívek összetartozó tételeiből.  

b) Faktoranalízis az iskolai jellemzőket felmérő tételeken 

A faktoranalízist likelihood módszerrel és varimax-al végeztem. A 13 tétel jól 

elkülöníthetően két faktorba rendeződött. A továbbiakban ezzel a két faktorral végeztem az 

iskolai jellemzőkre vonatkozó számításokat. A faktoranalízis részletesebb leírását az 

eredmények fejezetben és a IV. melléklet 1. táblázatában olvashatjuk.  

c) A használt kérdőívek reliabilitás vizsgálata  

A kérdőívek reliabilitását a Cronbach-alfa értékkel és item-totál korrelációkkal vizsgáltam, 

amelynek eredményei a V. mellékletben láthatók.  

Az Aspirációs kérdőív intrinzik és extrinzik skálájának reliabilitás eredményeit az V. 

melléklet 1-2. táblázatában találjuk. 

A MAAS magyarra fordított változatának Cronbach-alfa értéke: 0,835 (N = 294) az item-

totál korrelációkat az V. melléklet 3. táblázata tartalmazza.  

A testi tüneteket vizsgáló kérdéssorozat reliabilitás eredményeit az V. melléklet 4. 

táblázatában olvashatjuk.  

A SUPER kérdőív 15 skálájának reliabilitása az V. melléklet 5. táblázatában látható.  

Az iskolai jellemzőket felmérő két faktor Cronbach-alfa értékei:  

Légkör: 0,846 (N = 305); oktatás színvonala: 0,753 (N= 304). 
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d) A Változók átalakítása, csoportosítása 

• Az iskolai légkör mutatójával végzett varianciaanalízishez diszkrét változóvá 

alakítottam a légkör változót. 

• Iskolai csoportosító változót képeztem a három nem alternatív szemléletű iskolát egy 

csoportba sorolva. Az egy alternatív iskola (Waldorf) képezi a másik csoportot.  

• Pályaválasztási egyértelműségi mutatót képeztem a következő módon: az Egyáltalán 

nem fontos (1-es) és Nagyon fontos (5-ös) válaszokat tekintettem egyértelműnek, 

amelyek 2-es értéket kaptak. A Kicsit fontos (2-es) és a Fontos (4-es) válaszok 1-es 

értéket kaptak, a Közepesen fontos (3-as) válaszok pedig 0-t. A Super-féle kérdőív 

tételeire adott válaszok ezen értékeinek összeadásával állt elő az egyértelműségi mutató.   

e) Leíró statisztikák 

A kérdőívek skálánkénti pontszámainak átlaga, szórása elemszámmal megadva, a  

VI. melléklet 1. táblázatában láthatók.  

• A nemi hatás tesztelése 
A hipotézisek tesztelését megelőzően, érdemes megvizsgálni, hogy vajon érvényesül-e 

nemi hatás a motiváció, a jelentudatosság szintje és az egészség mutatók, illetve a 

pályaválasztás területén, mivel a vizsgált mintában ugyan kiegyenlített a nemi arány, de az 

intézményeket tekintve az egyik budapesti iskolában a nemek aránya jelentősen 

különbözik. 

A nemi hatás tesztelésére független mintás  t-próbákat végeztem. Ahogy majd az 

eredmények fejezetben látható, több változó tekintetében is érvényesül szignifikáns nemi 

hatás (lásd. VI. melléklet 2. és 3. táblázat). A hipotézisek teszteléséhez alkalmazott 

próbáknál és az eredmények értelmezésénél ezt figyelembe vettem. 
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2. A hipotézisek tesztelése 

a) Összefüggések az egészségmutatók, illetve a személyiség és a környezeti (iskola) 

jellemzők között: 

• A személyiségdimenziók (az intrinzik és extrinzik motiváció, illetve a jelentudatosság) 

és az egészségdimenziók (a lelki egészség mint hangulat és a fizikai egészség mint 

szomatizáció) közti kapcsolatot Pearson-féle korrelációval vizsgáltam.  

Mivel az előzőekben elvégzett független mintás t-próbák eredményeként láthattuk, hogy 

nemi különbség áll fenn az intrinzik motivációban és az egészségmutatókban, a 

korrelációkat nemenként is elvégeztem.  

• Ahhoz, hogy képet formálhassak arról, hogy az iskolák közül melyik önmegvalósítást 

támogatóbb varianciaanalízist végeztem az iskolai jellemzők két faktorát (légkör és 

oktatás színvonala) használva függő változóként. Mivel a légkör megítélésében nemi 

különbség adódott az előzetesen elvégzett független mintás t-próba eredményeként, így a 

nemmel korrigáltam a modellt az iskolák légkör szerint való összehasonlításánál. A 

páronkénti összehasonlításhoz Tukey és Games-Howell módszert használtam. 

• Az egészségdimenziók iskolánkénti, az alternatív versus nem alternatív iskolai 

csoportok, illetve az iskolai jellemzők megítélése alapján képzett csoportok közti 

különbség alakulását, függetlenmintás t-próbával, illetve varianciaanalízissel vizsgáltam. 

Tekintettel arra, hogy nemi különbséget találtam az egészségmutatókban, illetve az 

iskolai jellemzők légkör faktorában, a nem hatásával korrigáltam a modellt, azaz 

kovariánsként bevittem a varianciaanalízisbe. A páronkénti összehasonlítást Tukey és 

Games-Howell módszerrel végeztem.  

b) Összefüggések a pályaválasztás, illetve a személyiség, és környezeti (iskola és SES) 

jellemzők között: 

• A pályaválasztás egyértelműsége és a jelentudatosság  közti összefüggést Pearson-

féle korrelációval vizsgáltam. A korrelációt iskolánként is elvégeztem.  

• Az intrinzik és extrinzik motiváció és pályaválasztás összefüggését Pearson-féle 

korrelációval vizsgáltam. A korrelációt iskolánként is elvégeztem a pályaválasztás 

egyértelműsége és az intrinzik motiváció között.  
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• A pályaválasztás különbségeit először az egyes területek iskolánkénti átlagos 

preferenciáinak összevetésével vizsgáltam.  

• A pályaválasztás iskolánkénti különbségének alakulását, varianciaanalízissel 

vizsgáltam ezután. A pályaválasztás egyes területein mutatkozó nemi különbséget 

tekintetbe vettem, ezért a nemet kovariánsként bevittem a varianciaanalízisbe. Itt a 

páronkénti összehasonlítást Tukey, illetve Games-Howell módszerrel végeztem. 

• Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoportot függetlenmintás t-próbával 

hasonlítottam össze a pályaválasztás kérdésében. 

• A SES és a pályaválasztás összefüggését Pearson-féle korrelációval vizsgáltam.  

 

c) Összefüggések a személyiség, illetve a környezeti (iskola és SES) jellemzők között 

• Az intrinzik motiváció és a jelentudatosság összefüggését, illetve a SES és az 

intrinzik/extrinzik motivációval, valamint a jelentudatosság szintjével való lineáris 

kapcsolatát Pearson-féle korrelációval vizsgáltam.  

• Az intrinzik/extrinzik motiváció és a jelentudatosság iskolánkénti, az alternatív és nem 

alternatív iskolai csoportok, illetve az iskolai jellemzők megítélése alapján képzett 

csoportok közti különbség alakulását, varianciaanalízissel, illetve független mintás  

t-próbával vizsgáltam. 

d) Összefüggések az Aspirációs kérdőív és a SUPER pályaválasztási kérdőív skálái között 

• Az Aspirációs kérdőív és a SUPER pályaválasztási kérdőív skálái közti összefüggést 

Pearson-féle korrelációval teszteltem.  
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III. A vizsgálat eredményei 

A) Faktoranalízis az iskolai jellemzőket felmérő tételeken 

A faktoranalízis során 3 tétel kiesett: 

5. ismert és elismert versus átlagos, kissé jellegtelen; 

11. versengésre, mások legyőzésére versus együttműködésre ösztönöz;  

12. betarthatók, értelmesek a szabályok versus értelmetlenek a szabályok.  

Az iskolát jellemző tételek két faktorba különültek el. A két faktor az összes variancia 

48%-t magyarázza.  

Az egyik faktor az iskolai légkör, amely a következő jellemzőpárokat foglalja magában:  

1. barátságos légkörű versus barátságtalan légkörű,  

7. önkifejezést, kreativitást hangsúlyozó versus előírt követelmények teljesítését 

hangsúlyozó, 8. személyes, otthonos hely versus személytelen, rideg hely, 

9. érdekes versus unalmas hely, 

13. jó a közösségi élet versus nincs közösségi élet, 

14. modern, újító szellemű versus konzervatív.   

A másik faktor az oktatás minőségével kapcsolatos tételeket tartalmazza:  

2. jól szervezett versus szervezetlen, 

3. aktivitásra serkentő versus passzivitásban tartó, 

4. színvonalas az oktatás versus alacsony színvonalú az oktatás 

6. hasznos hely versus felesleges hely. 

A faktoranalízis részletes eredményeit a IV. melléklet tartalmazza. 

B) A nemi hatás tesztelése 

A fiúk és a lányok adatait összehasonlítva, szignifikáns nemi különbség adódott  

• az intrinzik és extrinzik motivációban, 

• az egészség mutatókban: a tünetekben és a hangulatban,  

• az iskolai légkör és az oktatás színvonalának megítélésében.  
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A SUPER kérdőív következő skálái mutatnak szignifikáns nemi különbséget: 

• Altruizmus,  

• Anyagi ellenszolgáltatás, 

• Változatosság, 

• Esztétikum, 

• Önmaga és mások tisztelete, 

• Humán értékek, 

• Irányítás. 

A jelentudatosság tekintetében nincs szignifikáns nemi különbség az adott mintában. 

Az eredményeket a VI. melléklet 2. és 3. táblázatában láthatjuk.  

C) A hipotézisek ellenőrzésének eredményei 

a) Összefüggések az egészségmutatók, illetve a személyiség és a környezeti (iskola) 

jellemzők között 

• Az intrinzik motiváció magasabb szintje együttjárást mutat a pozitívabb hangulattal (r 

= 0,316;  p < 0,01).  

• A jelentudatosság magasabb szintje a szomatizáció kisebb mértékével jár együtt 

(r = - 0,422; p < 0,01).  

1. táblázat: Az egészségmutatók és a személyiségjellemzők Pearson-féle korrelációja az 
    egész mintában 
  

 intrinzik motiváció jelentudatosság 
tünetek - 0,165**   - 0,422** 
 n 285 281 
hangulat 0,316** 0,209** 
 n 294 290 
**  p < 0,01 

• Az extrinzik motiváció szintje egyik egészségmutatóval sem korrelál. Az eredmények 

az 1. táblázatban és a VII./a melléklet 1/a táblázatában láthatók. 

• A nemenkénti korrelációk a következő eredményt hozták:  

o A fiúknál az intrinzik motiváció negatívan korrelált a pszichoszomatikus tünetek 

gyakoriságával (r = - 0,368; p < 0,01), és pozitív lineáris összefüggést mutat a 

hangulattal (r = 0,323; p < 0,01).  

o A lányoknál azonban nincs korreláció az intrinzik motiváció és a tünetek gyakorisága 

között, illetve a hangulattal való kapcsolata is gyengébb  

(r = 0,238; p < 0,005).  
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o A jelentudatosság és szomatizáció között a fiúknál (r = - 0,495;  p < 0,01) és a 

lányoknál (r = - 0,349; p < 0,01) is negatív irányú kapcsolat figyelhető meg, azonban 

úgy tűnik, hogy ez a fiúk esetében erősebb.  

Az eredményeket a VII./a melléklet 2. táblázata tartalmazza. 

• Az iskolákat légkör és oktatás színvonala alapján összehasonlítva a következő 

eredményeket kaptam: 

o A légkör mutató a nemmel való korrekció után is szignifikáns különbséget mutat az 

iskolák között az összvariancia 39 %-át magyarázva. A páronkénti összehasonlítás 

alapján láthatjuk, hogy mind a négy iskola szignifikánsan (p<0,01) különbözik 

egymástól a légkör tekintetében (VII./a melléklet, 3. és 4. táblázat). 

1. grafikon: A légkör mutató átlagai iskolánként 
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o Az 1. grafikon mutatja, hogy a Waldorf iskolában ítélik a légkört a legpozitívabbnak, 

önmegvalósítást támogatóbbnak.  

o A somogyi iskolában a legnegatívabb a légkör, az ott tanuló diákok szerint.  

o A két budapesti iskola közül az újpesti szakközépben ítélték negatívabbnak a légkört.  

o Az oktatás színvonalában nem minden intézmény különbözik szignifikánsan a 

egymástól, illetve a variancia nagyon alacsony hányadát magyarázza az oktatásbeli 

különbség (7,5 %). Csupán a Waldorf iskola tér el rendre a többi iskolától, illetve a 

terézvárosi a somogyi iskolától (VII./a melléklet, 3. és 5. táblázat, és 2. grafikon).  

A továbbiakban ezért az iskolákat jellemző két faktor közül csak a légkör mutatóját 

használva végeztem az elemzéseket.  
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• Sem a hangulat, sem a tünetek gyakorisága nem mutat szignifikáns különbséget az 

iskolák, illetve az alternatív versus nem alternatív iskolai csoport között. Úgy tűnik, hogy 

itt inkább a nemi hatás érvényesül (VI. melléklet, 2. táblázat és VII./a melléklet, 6., 6./a és 

6./b táblázat).  

• A légkör megítélése alapján képzett csoportok sem különböznek szignifikánsan a 

szomatizációban, csak a hangulatban mutatott különbség szignifikáns a nemmel való 

korrekció után is. Azok, aki pozitívabbnak ítélik a légkört pozitívabb a hangulatuk is. A 

légkör megítélésében való különbség, azonban az összvariancia csupán 3,5 %-át 

magyarázza (VII./a melléklet, 7., 7./a és 8. táblázat).  

b) Összefüggések a pályaválasztás, illetve a személyiség, és környezeti (iskola és SES) 

jellemzők között: 

• A jelentudatosság és a pályaválasztás egyértelműsége az egész mintát elemezve nem 

mutat lineáris kapcsolatot (VII./b melléklet 9. táblázat).  

Azonban, ha iskolánként végzem el a korrelációs próbát, akkor a Waldorf iskolánál egy 

pozitív irányú tendencia figyelhető meg a két változó kapcsolatában  

(r = 0,310; p = 0,055). Az eredmények a  10. táblázatban láthatók. 

10. táblázat: A jelentudatosság és a pályaválasztás egyértelműsége közti Pearson-féle  

      korreláció iskolánként 

iskolák pályaválasztás egyértelműsége 
Terézváros - 0,073 
n 92 
Újpest - 0,14 
n 82 
Somogy 0,02 
n 45 
Waldorf 0,310+ 

je
le

nt
ud

at
os

sá
g 

n 39 

    + p < 0,10 

• Az intrinzik motiváció és a pályaválasztás egyértelműsége közti kapcsolat az egész 

mintát tekintve ugyan szignifikáns, de nagyon gyenge (lásd. VII./b melléklet  

9. táblázat). Azonban, a Waldorf iskolába járó diákoknál jelentősebb együttjárás 

figyelhető meg a két változónál (r = 0,376; p<0,05). Az eredmények a  11. táblázatban 

láthatók. 
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11. táblázat: Az intrinzik motiváció és a pályaválasztás egyértelműsége közti Pearson-féle 

      korreláció iskolánként 

iskolák pályaválasztás egyértelműsége 
Terézváros 0,117 
n 92 
Újpest 0,179 
n 83 
Somogy -0,016 
n 45 
Waldorf 0,376* 
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n 52 
 * p < 0,05 

• Az intrinzik motiváció pozitív együttjárást mutat a szellemi ösztönzést, az esztétikumot, 

az önérvényesítést, az önmaga és mások tiszteletét, és a kreativitást hangsúlyozó pályák 

preferenciájával, azonban ez a kapcsolat meglehetősen gyenge (lásd. VII./b melléklet, 12. 

táblázat).  

Ha iskolánként korreláltatom a változókat, a Waldorfban és az újpesti iskolában adódik 

erősebb kapcsolat az intrinzik motiváció és a következő pályaválasztási területek és 

között (13./a táblázat):  

13./a táblázat: Az intrinzik motiváció és a feltüntetett Super-féle munkaértékek  

         Pearson-féle korrelációja az Újpesti és a Waldorf iskolákban. 

** p < 0,001, * p < 0,05 

A részletes eredményeket a VII./b melléklet 13. táblázata tartalmazza. 

• A magasabb szintű extrinzik motivációval jellemezhető diákok jobban preferálják az 

anyagiakat (r = 0,542; p<0,01) és a presztízst (r = 0,534; p<0,01)hangsúlyozó pályákat. 

Az eredményeket a VII./b melléklet, 14. táblázatában találhatjuk.  

iskolák Szellemi 
ösztönzés 

Esztétikum 
 

Önérvényesítés 
 

Önmaga és 
mások 

tisztelete 
 

Kreativitás 
 

Újpest 0,228* 0,451** 0,145 0,404** 0,140 
n 88 88 89 89 89 
Waldorf 0,348* 0,497** 0,286* 0,340* 0,307* 

In
tr
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k 
m
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ió

 

n 49 50 50 50 51 
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• Ha a pályaválasztás különbségeit csupán az egyes értékdimenziók (15) iskolánkénti 

átlagos preferenciáinak összevetésével vizsgálom (lásd. VII./b melléklet,  

4./a – d grafikonok) a következő mondható el: 

o Az anyagi ellenszolgáltatás preferenciája a pályaválasztásban a Waldorf 

iskolában a 15 terület közül a 9. helyen áll, ezzel szemben a többi iskolában 

fontosabbnak bizonyul (a terézvárosi iskolában: 5., a somogyi iskolában: 3. az újpesti 

iskolában: 1., helyet foglalja el). 

o A kreativitás és az esztétikum preferenciája a Waldorf diákoknál fontosabbnak 

tűnik, az átlagok nagyságrendje alapján. 

o Az önérvényesítés és a függetlenség értékeinek – amely  mindenhol elől szerepel 

a sorrendben –, illetve az irányítás preferenciája – amely a sorrendben hátul szerepel – 

közel hasonló fontosságúnak tűnik az egyes intézményekben.  

Varianciaanalízis segítségével ellenőriztem, hogy mely átlagok közti különbségek 

szignifikánsak, melynek eredményei: 

• A szellemi ösztönzést hangsúlyozó pályát úgy tűnik a Waldorf diákok preferálják 

inkább, azonban szignifikánsan csak a somogyi iskola diákjaitól különböznek, illetve a 

magyarázott összvariancia rendkívül alacsony (1,9%). A varianciaanalízis eredményeit a 

15., 15./a és 16. táblázatban láthatjuk.  

• Az esztétikumot  hangsúlyozó pálya preferenciájában csak tendencia szinten 

különböznek az iskolák. Úgy tűnik a Waldorf diákok preferálják inkább az ilyen jellegű 

munkákat. A magyarázott összvariancia azonban alacsony szintű (5,3 %). Az eredmények 

a 15., 15./a és 17. táblázatban olvashatók.  

• A Függetlenség, Önérvényesítés, Kreativitás Super-féle értékdimenziók 

preferenciájában nincs szignifikáns különbség az iskolák között (lásd. VII./b melléklet,15. 

és 15./a táblázat).  

• A presztízst, az anyagiakat, illetve az önmaga és mások tiszteletét előtérbe helyező 

pályákat úgy tűnik, hogy a Waldorf iskolában preferálják legkevésbé.  

Szignifikánsan csak a Waldorf diákok különböznek e változók mentén a többi iskola 

diákjaitól. A magyarázott összvariancia a presztízs preferenciája esetében 8,6%, az 

anyagiak preferenciája tekintetében 14,7%, azonban az önmaga és mások tiszteletét 

előtérbe helyező pályáknál csupán 2,2%. Az eredményeket a VII./b melléklet 15., 15./a, 

18., 19. és 20. táblázataiban és a 5., 6. grafikonokon láthatjuk. 
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5. grafikon: A Presztízs Super-féle értékdimenzió preferenciájának átlagai iskolánként 
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6. grafikon: Az Anyagi ellenszolgáltatás Super-féle értékdimenzió preferenciájának átlagai 
iskolánként 
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• Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoportok pályaválasztás tekintetében való 

összevetése is hasonló eredményeket hozott, amelyet a VII./b melléklet 15./b táblázata 

tartalmaz. 

• Az anyagi ellenszolgáltatás és az esztétikum preferenciájában való összehasonlításkor 

az iskola hatása mellett nemi hatás is érvényesül a varianciaanalízis modellje alapján. Az 

önmaga és mások tiszteletének előtérbe helyezésénél önálló nemi hatás nem érvényesül 

(lásd. VII./b melléklet 15. táblázat). 

• A SES és a presztízst előtérbe helyező pályák preferenciája között ugyan szignifikáns 

(p<0,01) negatív irányú kapcsolat adódott, azonban a korrelációs együttható értéke 

rendkívül alacsony (r = - 0,185)  (lásd. VII./b melléklet, 14. táblázat).  
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c) Összefüggések a személyiség, illetve a környezeti (iskola és SES) jellemzők között 

• A jelentudatosság és az intrinzik motiváció között pozitív irányú lineáris kapcsolatot 

találtam, habár az összefüggés erőssége meglehetősen gyenge  

(r = 0,239, p < 0,01) (lásd. VII./c melléklet, 21. táblázat). 

• A SES csak az extrinzik motiváció szintjével korrelál (r =  0,284; p < 0,01)  

(lásd. VII./c melléklet, 21. táblázat). 

• Az iskolákat intrinzik motiváció szintjében összehasonlítva látható, hogy csak a 

somogyi iskola különbözik szignifikánsan a többi iskola diákjaitól, ahol  legalacsonyabb 

az intrinzik motiváció. A modell a nemmel való korrekció után is szignifikáns marad. Az 

intrinzik motiváció az összvariancia 9,8 %-át magyarázza (lásd. VII./c. melléklet, 22., 

22./a és 23. táblázat, 7. grafikon). 

• Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoport nem különbözik szignifikánsan az 

intrinzik motiváció szintjében (lásd. VII./c melléklet, 22./b táblázat). 

• Extrinzik motiváció szintjében csak az újpesti iskola diákjai különböznek a terézvárosi 

és a waldorf diákoktól. A varianciaanalízis modellje a nemmel való korrekció után azt 

mutatja, hogy a nemnek önálló szignifikáns hatása nincs (lásd. 22., 22./a és 25. táblázat).  

Ugyanakkor mivel az extrinzik motivációban nemi különbséget találtam és figyelembe 

véve, hogy az újpesti iskola diákjai túlnyomó részt fiúk, érdemesebb az alternatív versus 

nem alternatív iskolai csoportot összehasonlítani, mivel a nemi arány e csoportok 

esetében kiegyenlített. A VII./c melléklet 22./b táblázata és 8. grafikonja alapján 

láthatjuk, hogy a két csoport szignifikánsan különbözik egymástól. Az extrinzik 

motiváció szintje az alternatív csoportban alacsonyabb.  

• A légkör megítélése alapján képzett csoportok között is szignifikáns a különbség 

intrinzik motiváció szintjében, a nemmel való korrekció után is. A magyarázott variancia 

10,9 %. Az eredmények a VII./c. melléklet, 26., 26./a és 27. táblázataiban és a 9. 

grafikonon láthatók. 

• A jelentudatosság szintjében csak a terézvárosi és a somogyi iskola mutat tendencia 

szintű különbséget, azonban a magyarázott összvariancia nagyon alacsony (1,6 %). Az 

alternatív versus nem alternatív iskolai csoport sem különbözik jelentudatosság 

tekintetében (lásd. VII./c melléklet, 22., 22./a, 22./b és 24. táblázat). 

• A légkör-csoportok sem különböznek szignifikánsan a jelentudatosság szintjében (lásd. 

VII./c melléklet,  26. és 26./a táblázat). 
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d) Összefüggések az Aspirációs kérdőív és a SUPER pályaválasztási kérdőív skálái között.  

A VII./d melléklet 28./a és 28./b táblázata alapján láthatjuk, hogy a két kérdőív egymásnak 

megfeleltethető témájú skálái pozitívan korrelálnak (p<0,01):  

• az Anyagiasság, pénz Aspirációs skála az Anyagi előnyöket ígérő pálya preferenciájára 

vonatkozó Super skálával (r = 0,67), és a Presztízs Super skálával (r = 0,454), és az 

Irányítás Super skálával (r = 0,505), 

• a Hírnév Aspirációs skála a Presztízs Super skálával (r = 0,398) és a Irányítás Super 

skálával (r = 0,402), 

• a Kapcsolatok Aspirációs skála  az Altruizmus Super skálával ( r = 0,334), 

• a Világ jólléte Aspirációs skála az Altruizmus Super skálával (r = 0,62), és az 

Esztétikum Super skálával (r = 0,393), 

• az Imázs, külső Aspirációs skála a Presztízs Super skálával (r = 0,380),  és az Anyagi 

előnyöket ígérő pálya preferenciájára vonatkozó Super skálával ( r = 0,395). 

• Az elvárásaimmal azonban nem mindegyik korreláció (p<0,01) egyezik: 

o a Kapcsolatok Aspirációs skála a Társas kapcsolatokat hangsúlyozó pálya 

preferenciájára vonatkozó Super skálával csak alacsony szinten korrelál (r = 0,225), 

o az Anyagi ellenszolgáltatás Super skála, ugyan alacsony szinten, de pozitívan 

korrelál az egészség skálával (r = 0,211), 

o az Önismeret Aspirációs skála nagyon alacsony szinten korrelál az Önmaga és mások 

tisztelete Super skálával (r = 0,181),  

o a  Hírnév Aspirációs skála a Kreativitás Super skálával ugyan alacsony szinten, 

azonban pozitívan korrelál ( r = 0,222). 

• A Játékosság az egyetlen olyan Super skála, amely egyik Aspirációs skálával sem 

korrelál. 
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IV. Megvitatás 

• A vizsgálat egyik jelentős és más kutatási adatokkal összecsengő eredménye, hogy a 

jelentudatosság magasabb szintje a szubjektív jóllét magasabb szintjével, így a 

szomatizáció kisebb mértékével (r = - 0,422; p < 0,01) jár együtt  

(Brown, Ryan, 2003; Davidson és mtsi, 2003; Shapiro és mtsi, 1998).  

A jelentudatosság mutatója nemtől független, bár úgy tűnik, hogy a fiúknál erősebb 

mértékű a szomatizációval való kapcsolata, amely adódhat a serdülőkorra jellemző 

önmonitorozás következtében gyakoribb pszichoszomatizációból, főleg lányok esetében 

(Pikó, 1999). 

• Az intrinzik motiváció a jelen kutatás eredményei alapján a fiúknál mutat pozitív együtt 

járást az egészség mutatókkal; a lányoknál csak a lelki egészséggel (pozitívabb 

hangulattal) jár együtt. Ez az eredmény nem egyezik az eddigi empirikus adatokkal 

(például Kasser, 2005; V. Komlósi és mtsi, 2006), miszerint nemtől független az 

intrinzik motivációs dominancia és a testi-lelki egészség mutatóinak összefüggése. Az 

eltérő eredmény egy lehetséges oka, hogy mivel az intrinzik motiváció fejlődése folyamat 

jellegű (Ryan, Deci, 2000) a vizsgált minta serdülőkorú diákjai ebben a folyamatban más 

szinten állnak, mint például az idézett hazai vizsgálat felnőtt vizsgálati személyei  

(V. Komlósi és mtsi, 2006). Elképzelhető itt is az, hogy a serdülőkorra jellemző fokozott 

introspekció, önmonitorozás – amely hatása megmutatkozik a pszichoszomatikus tünetek 

gyakoribbá válásában is, különösen a lányok körében (Pikó, 1999) – befolyásolhatja az 

intrinzik motiváció szintjét és a pszichoszomatikus tünetekkel való kapcsolatát, nemi 

különbségeket eredményezve.  

• A szakirodalom arról számol be (például Kasser, 2005), hogy minél központibb helyet 

foglalnak el az életünkben az anyagelvű célok, annál jobban romlik életünk minősége, 

mind testi és lelki értelemben, azonban a vizsgálatomban nem találtam összefüggést az 

extrinzik motiváció szintje és az egészségmutatók között. Ez az eltérő eredmény szintén 

adódhatott a motiváció fejlődési jellegéből következően (Ryan, Deci, 2000). 

Emellett az is lehetséges, hogy ha a testi-lelki egészséget más módon közelítve mérném, 

például nemcsak a pszichoszomatikus tünetek gyakoriságára kérdezve, hanem az 

esetleges pozitív testi hatásokat is figyelembe véve, a szakirodalomban olvashatóhoz 

hasonló eredményeket kaptam volna.  
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• Egy másik lényeges, az elvárásokkal egyező eredmény, hogy a vizsgálatba bevont 

iskolák számottevően különböznek a légkör tekintetében, amely a Waldorf iskolában a 

legpozitívabb, az önmegvalósítást itt támogatják legjobban az ott tanuló diákok szerint. 

• A légkörön kívül a következő jellemzőkben térnek el az intézmények: 

o Az intrinzik motiváció szintje   a somogyi iskolában a legalacsonyabb, ahol  egyben a 

légkört legnegatívabbnak ítélik a diákok. 

o Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoportot összehasonlítva láthattuk, hogy 

az extrinzik motiváció szintje az alternatív csoportban, azaz a Waldorf diákoknál 

szignifikánsan alacsonyabb.  

o A Waldorf iskolában preferálják legkevésbé a presztízst és az anyagiakat előtérbe 

helyező pályákat. 

• Egyes változók, csak a Waldorf iskola diákjainál mutatnak összefüggést: 

o A jelentudatosság és a pályaválasztás egyértelműsége tendencia szintű lineáris 

kapcsolatban állnak (r = 0,310; p = 0,055).  

o Az intrinzik motiváció és a pályaválasztás egyértelműsége pozitívan korrelálnak  

(r = 0,376; p<0,05). 

o Az intrinzik motivációval a pályaválasztási értékdimenziók közül a Szellemi 

ösztönzés (r = 0,348; p<0,05), az Esztétikum (r = 0,497; p<0,01), az Önérvényesítés  

(r = 0,286;  p<0,05), az Önmaga és mások tisztelete (r = 0,340; p<0,05), illetve a 

Kreativitás (r = 0,307; p<0,05) mutat pozitív összefüggést.  

Lehetséges, hogy azért csak az önmegvalósítást leginkább támogató légkörű iskola 

diákjai esetében találtam lineáris kapcsolatot ezen változók között, mert ők az 

alacsonyabb extrinzik motiváció szint révén, kevésbé a feltételezett külső elvárásoknak 

megfelelően, inkább autentikusan válaszoltak. 

• A légkör megítélése alapján képzett csoportok között az intrinzik motiváció szintjében 

van csupán különbség. Minél pozitívabbnak ítélik a diákok a légkört, annál magasabb az 

intrinzik motiváció szintjük, a hipotézisemnek megfelelően. 

• A jelentudatosság és az egészségmutatók terén nem különböznek jelentős mértékben 

sem az intézmények, sem a légkör-csoportok. Az eredmények nem egyeznek az előzetes 

elvárásaimmal.  

Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy az említett változókat a családi légkör, vagy a 

kortárshatások befolyásolják inkább, mint az iskola légköre, amelyek felmérése egy 

következő kutatás keretében történhetne.  
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• A jelen vizsgálat is azokkal a nézetekkel és kutatási eredményekkel cseng össze 

amelyek a személyiség integráltságát jól jelző autentikusság – amely egy velünk született 

humán tendenciaként autonómiát, intrinzik motivációt és a szabad választásra való 

képességet feltételez –  érvényesüléséhez a társas környezet folyamatos támogatásának 

szükségességét emelik ki, amely  az organizmikus értékelő folyamat jelzéseinek 

észlelésére és integrálására bíztat (Deci, Ryan, 2000; Rogers, 2003; Assagiolli, 2006; 

Sartre, 2006). 

• Elvárásaimmal egyezően a magasabb szintű extrinzik motivációval jellemezhető diákok 

jobban preferálják az anyagiakat (r = 0,542; p<0,01) és a presztízst (r = 0,534; p<0,01) 

hangsúlyozó pályákat.  

• A vizsgált mintában, a hipotézisemnek megfelelően az extrinzik motiváció szintje nem 

független a szocioökonómiai státus  szintjétől. A magasabb szocioökonómiai státus az 

extrinzik motiváció magasabb szintjével jár együtt (r =  0,284; p < 0,01).  

• Ezzel szemben a Super-féle munkaértékek közül az anyagiak preferenciája és a SES 

között nincs lineáris összefüggés. Ez nem teljesen egyezik Savickas (2001) 

eredményeivel, melyek alapján a pályaválasztási mintát a fiatal képességei és 

személyiségtulajdonságai mellett a szülők szocioökonómiai státusza is meghatározza. 

Vizsgálatomból úgy tűnik, hogy a pályaválasztásban az anyagiak preferenciája inkább az 

iskola légköréhez és a személyiségjellemzőkhöz kapcsolható. Elképzelhető egyrészről, 

hogy kompenzatórikus hatás érvényesül az alacsony SES, vagy másrészről fenntartó hatás 

a magas SES szint esetében, így ezért nem áll fenn lineáris kapcsolat a változók között.  

• A személyiség integritásához hozzájáruló két személyiségváltozó (a jelentudatosság és 

az intrinzik motiváció), elvárásaimnak megfelelően nem túl erős, de pozitív irányú 

összefüggést mutat (r = 0,239, p < 0,01).  

• Az Aspirációs kérdőív és a Super-féle Értékfelmérő Teszt egymásnak megfeleltethető 

témájú skálái pozitívan korrelálnak, azonban az elvárásaimnak nem minden eredmény 

felel meg. Mind a két kérdőív hasonló témájú tételeket tartalmaz, azonban míg az 

Aspirációs kérdőív általában a jövőre vonatkoztatva teszi fel az értékekkel kapcsolatos 

kérdéseit, addig a Super-féle kérdőív a munkaértékekre fókuszálva. 
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Az eredményeket összefoglalva a következőket mondhatjuk: 

• A személyiség integritásához hozzájáruló két személyiségjellemző, az intrinzik 

motiváció és a jelentudatosság összefüggést mutat az egészségmutatókkal. A 

jelentudatosság elsősorban a testi egészséggel, az intrinzik motiváció, pedig fiúknál az 

egészség testi és lelki mutatóival is.  

• Az iskolai légkör összefüggést mutat a motivációval. A pozitívabb, önmegvalósítást 

támogató légkör alacsonyabb extrinzik motivációval, a negatívabb légkör pedig 

alacsonyabb intrinzik motivációval jár együtt.  

• A pozitívabb, önmegvalósítást támogató iskolai légkör összefüggést mutat a 

pályaválasztással: az anyagiakat és presztízst előtérbe helyező munkaértékek alacsonyabb 

preferenciájával jár együtt.  

• Ahol pozitívabb, önmegvalósítást támogatóbb az iskolai légkör ott a magasabb intrinzik 

motiváció együtt jár az egyértelműbb pályaválasztással, illetve a kreativitást, 

esztétikumot, szellemi ösztönzést, önérvényesítést, az önmaga és mások tiszteletét 

hangsúlyozó munkaértékek preferenciájával. Emellett a jelentudatosság tendencia szintű 

pozitív összefüggést mutat a pályaválasztás egyértelműségével.  

• Azok, aki pozitívnak ítélik az iskolai légkört magasabb intrinzik motivációval 

jellemezhetők.  
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V. A vizsgálat értékelése, kitekintés 

A vizsgálat közben felmerült néhány szempont, amelyekkel egyrészt egyszerűbbé tehettem 

volna a statisztikai elemzéseket, másrészt olyan tényezők hatása, amelyek az eredményeket 

esetleg befolyásolhatták: 

• Ha a vizsgálatban használt kérdéssorok összeállításánál figyelembe vettem volna, 

hogy a válaszlehetőségeket úgy adjam meg, hogy a negatív válasz a kisebb értékkel 

járjon együtt, nem kellett volna átkódolni a tételeket. 

• Az iskolai jellemzőket felmérő 13 kérdésnél a számozás eggyel elcsúszott, 

kimaradt a 10-es szám, így 14. számú tétel az utolsó. Ez megtévesztő lehet első 

ránézésre. 

• A mintaválasztásnál körültekintőbben kellett volna eljárnom a nemi arányt illetően. 

Az egész mintában ugyan megfelelő a nemek aránya, de az egyik iskolában 

(Újpest) szélsőségesen a fiúk javára billen, az intézmény jellegéből  (informatikai 

szakközépiskola) adódóan. Több változó esetében is találtam nemi különbséget, így 

az újpesti iskolával kapcsolatos eredményeket kihagytam az értelmezésből.  

• A csoportos felvételi helyzet is torzító tényező lehet, abban az esetben, ha a 

vizsgálati személyek az instrukció ellenére nem önállóan válaszoltak.  

• A vizsgálat a környezetnek csupán egy szeletét, az iskolai légkört, illetve a 

szocioökonómiai státust emeli ki. Fontos és érdekes lenne a családi légkör 

hatásának elemzése is. Ez azonban meghaladja e vizsgálat kereteit. 

1. A vizsgálat eredményeinek jövőbeli hasznosítása 

Olvashattuk, hogy a különböző szerzők kiemelkedő szerepet tulajdonítanak az 

önismeretnek, az önmagunkkal és a környezetünkkel kapcsolatos tudatosságnak, amely 

lényeges eleme a megküzdésnek, az önszabályozásnak és a lelki egészség különböző 

folyamatainak. Alapját képezi a harmonikus belső integrációnak, a külső és belső világ 

közti kapcsolatteremtésnek, az autentikusságnak, az önmegvalósításnak; azt jelenti, hogy 

aktívan a belső szükségleteinknek, értékeinknek kívánunk megfelelni. (Linville, 

1987/2003; Higgins és mtsi, 1987; Brown, Ryan, 2003; Maslow, 1968/2003;  

Kernis, Goldman, in press, id. Pikó, 2005; Assagiolli, 2006, Peterson, Park, 2006). 
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Kutatások (Brown, Ryan, 2003; Brown, Kasser, 2005) beleértve a jelen 

vizsgálatot is azt mutatják, hogy az önismerethez kapcsolható intrinzik motiváció és 

jelentudatosság magasabb értéke a szubjektív jóllét (testi és lelki) magasabb szintjével 

jár együtt.  

A kutatások eredményeiből az is látható, hogy a jelentudatosság gyakorlással 

fejleszthető, illetve a  jelentudatosságot elősegítő, fokozó technikák tanítása inkább vezet 

boldogsághoz, egészséghez mint a célzott „legyünk jók” elvárása (Brown, Ryan, 2003; 

Langer, 2002). 

A szakirodalmi áttekintés fejezetben említett elméletekre, kutatásokra és 

készségfejlesztő tréningekre alapozva felmerült bennem az ötlet, hogy 

egészségtudatosság tréningek részeként, amelyek egyrészt a szociális készségek 

fejlesztésére és az egészséggel kapcsolatos tudás átadására (Griffin és mtsi, 2001; 

Gordon, 1995, 2006; Pikó, 2006), másrészt kreatív tevékenységekre helyezik a hangsúlyt 

(Cardelle (Telkes, 1986), beépíthető lehetne egy mentálhigénés – az önismeretet és 

egyben a jelentudatosságot fejlesztő, a személyiség integritásához hozzájáruló, 

művészeti, relaxációs és imaginációs eszközöket alkalmazó – foglakozás, amely 

lehetőséget adna az aktivitásra, a kreatív kibontakozásra, a stresszel való megküzdés 

képességének fejlesztésére.  

Ez a foglalkozás megvalósítható lehetne mind iskolai, mind munkahelyi keretek 

között, az iskolákban nemcsak a diákok csoportjaival, hanem a pedagógusokkal is, a 

munkahelyi stressz feloldása érdekében, amely jótékony hatással lehetne a nevelési 

folyamatra.  

A program részletes kidolgozásához és hatékonyságának empirikus 

ellenőrzéséhez longitudinális vizsgálatra és kísérleti-kontroll csoport adatainak 

összevetésére van szükség.  
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I. melléklet: Kérdőívek 

Aspirációs kérdőív 

A következőkben a jövővel kapcsolatos elképzeléseidről teszek fel Neked kérdéseket. 

Kérlek, hogy jelöld be, mennyire tartod fontosnak, hogy a jövőben ezek bekövetkezzenek! 

Itt tehát nincs jó vagy rossz válasz. Az egyedüli helyes válasz az, amit sajátodnak tartasz.  
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1. Saját magad fogod irányítani az 
életedet. 1 2 3 4 5 

2. 
Életed végén úgy fogsz 
visszatekinteni az életedre, mint 
ami értelmes és teljes volt. 

1 2 3 4 5 

3. Hatékonyan fogod kezelni az 
életedben felmerülő problémákat. 1 2 3 4 5 

4. Ismerni fogod és elfogadod 
magadat olyannak, amilyen vagy. 1 2 3 4 5 

5. 
Lesznek jó barátaid, akikre 
számíthatsz, és akik számíthatnak 
rád. 

1 2 3 4 5 

6. Meg fogod osztani az életedet 
valakivel, akit szeretsz. 1 2 3 4 5 

7. Lesznek olyanok körülötted, akik 
törődnek veled és támogatnak. 1 2 3 4 5 

8. 
Lesz néhány olyan közeli barátod, 
akikkel a személyes dolgaidat is 
megbeszélheted. 

1 2 3 4 5 

9. Támogatni fogod a rászorulókat. 1 2 3 4 5 

10. Tenni fogsz azért, hogy rendben 
menjenek a világ dolgai. 1 2 3 4 5 

11. Törődni fogsz azzal, hogy mások 
élete is jobb legyen. 1 2 3 4 5 

12. Igyekszel tenni azért, hogy a 
társadalom jobbá legyen. 1 2 3 4 5 

13. Sok drága holmid lesz. 1 2 3 4 5 
14. Jól fizető állásod lesz. 1 2 3 4 5 

15. Magas társadalmi rangot jelentő 
foglalkozásod lesz. 1 2 3 4 5 
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A JÖVŐBEN: 
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16. Anyagilag sikeres leszel. 1 2 3 4 5 
17. Testileg egészséges leszel. 1 2 3 4 5 

18. Elégedett leszel a fizikai 
állóképességeddel. 1 2 3 4 5 

19. Telve leszel energiával és 
életkedvvel. 1 2 3 4 5 

20. Nem lesz semmilyen komolyabb 
betegséged. 1 2 3 4 5 

21. Sokan megjegyzik majd, hogy 
milyen vonzó vagy. 1 2 3 4 5 

22. Igyekszel majd lépést tartani a 
divattal. 1 2 3 4 5 

23. El fogod érni azt a külsőt, amire 
vágysz. 1 2 3 4 5 

24. Mások megnyerőnek fogják tartani 
a külsődet. 1 2 3 4 5 

25. Sokan fogják ismerni a nevedet. 1 2 3 4 5 
26. Híres leszel. 1 2 3 4 5 

27. A neved gyakran megjelenik majd 
a médiában. 1 2 3 4 5 

28. Olyan valamit fogsz elérni, ami 
elismertséget hoz. 1 2 3 4 5 
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Mindennapos élmények/tapasztalatok. Önjellemző kérdőív 

(A MAAS magyarra fordított változata.) 

Az alábbiakban a mindennapos tapasztalatokkal kapcsolatos megállapításokat találsz. 

Kérlek, olvasd el valamennyi állítást és jelöld meg, hogy milyen gyakran éled át az adott 

állításban szereplő élményt. Nincsenek jó, vagy rossz válaszok. Ne töprengj túl sokat egyik 

állításon sem, de igyekezz olyan választ adni, ami jelenlegi érzéseidet legjobban kifejezi. 
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1. Az érzelmeim csak kis idővel az átélésük után 
tudatosodnak bennem. 1 2 3 4 5 6 

2. 
Eltörök, vagy kiborítok dolgokat gondatlanságból, 
figyelmetlenségből, vagy mert máshol járnak a 
gondolataim. 

1 2 3 4 5 6 

3. Nehezemre esik az adott pillanatban történő 
dolgokra koncentrálni. 1 2 3 4 5 6 

4. 
Hajlamos vagyok rohanni, oda ahova éppen 
megyek, anélkül, hogy odafigyelnék arra, mit élek 
át útközben. 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Hajlamos vagyok rá, hogy csak akkor vegyem 
észre, hogy testi feszültség, vagy kellemetlen 
érzés keletkezett bennem, amikor azok már olyan 
erősek, hogy magukra vonják a figyelmemet. 

1 2 3 4 5 6 

6. Amikor bemutatnak nekem valakit, szinte azonnal 
elfelejtem a nevét. 1 2 3 4 5 6 

7. 
Néha úgy tűnik, hogy automatikusan végzek 
dolgokat anélkül, hogy tudatában lennék annak, 
hogy mit is teszek. 

1 2 3 4 5 6 

8. Kapkodva végzem a dolgokat, anélkül, hogy 
ténylegesen odafigyelnék rájuk. 1 2 3 4 5 6 

9. 
Annyira az elérendő célra koncentrálok, hogy amit 
éppen a cél érdekében teszek, arra nem is figyelek 
túlságosan. 

1 2 3 4 5 6 

10. Automatikusan végzem a feladataimat anélkül, 
hogy tudatában lennék, mit is teszek. 1 2 3 4 5 6 
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11. 
Azon kapom magam, hogy fél füllel figyelek 
valakire, miközben ugyanakkor mással 
foglakozom. 

1 2 3 4 5 6 

12. Elindulok valahová, és amikor megérkezem 
magam is csodálkozom, hogy miért mentem oda. 1 2 3 4 5 6 

13. Azon kapom magam, hogy a jövő és a múlt 
jobban foglalkoztat, mint a jelen helyzetem. 1 2 3 4 5 6 

14. Azon kapom magam, hogy anélkül teszek 
dolgokat, hogy odafigyelnék rájuk. 1 2 3 4 5 6 

15. Mikor nassolok, nem is vagyok tudatában, hogy 
eszem. 1 2 3 4 5 6 
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Facescale  

Karikázd be azt az arcot, amelyik leginkább kifejezi, hogy leggyakrabban milyen a 
hangulatod! 

☺                           L 

Pszichoszomatikus tünetek 

Jelöld be, hogy az utóbbi évben milyen gyakran jelentkeztek nálad az alábbi testi tünetek, 

illetve milyen gyakran jellemzők rád! 
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1. fejfájás 1 2 3 4 5 
2. hasfájás 1 2 3 4 5 
3. nyak- hátfájás 1 2 3 4 5 
4. szédülés 1 2 3 4 5 
5. étvágytalanság 1 2 3 4 5 
6. hasmenés 1 2 3 4 5 
7. remeg a gyomrom 1 2 3 4 5 
8. gombócot érzek a torkomban/gyomromban 1 2 3 4 5 
9. nehezen alszom el 1 2 3 4 5 
10. nyugtalanul alszom 1 2 3 4 5 
11. fáradtan ébredek 1 2 3 4 5 
12. fáradtság, kimerültség 1 2 3 4 5 
13. ingerlékenység, idegesség 1 2 3 4 5 
14. meg vagyok fázva 1 2 3 4 5 
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Super-féle Értékfelmérő Teszt 

Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashatsz. Arra kérlek, hogy mindegyik 

állítás mellett jelöld meg, hogy mennyire érzed fontosnak az adott állítás tartalmát saját 

személyedre nézve. Itt tehát nincs jó vagy rossz válasz. Az egyedüli helyes válasz az, amit 

sajátodnak tartasz.  

OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, AHOL AZ EMBER… 
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1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik.     1 2 3 4 5 

2. másokon segíthet. 1 2 3 4 5 

3. sok pénzt kereshet. 1 2 3 4 5 

4. változatos munkát végezhet. 1 2 3 4 5 

5. szabadon dönthet a saját területén. 1 2 3 4 5 

6. tekintélyt szerezhet a munkájával. 1 2 3 4 5 

7. akár művész is lehet. 1 2 3 4 5 

8. a többiek közé tartozik. 1 2 3 4 5 

9. pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon. 1 2 3 4 5 

10. megvalósíthatja önmagát. 1 2 3 4 5 

11. tisztelheti önmagát. 1 2 3 4 5 

12. tehet valamit a társadalmi igazságosságért. 1 2 3 4 5 

13. nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz megoldások 
léteznek. 1 2 3 4 5 

14. másokat irányíthat. 1 2 3 4 5 

15. új elképzeléseket alakíthat ki. 1 2 3 4 5 

16. valami újat alkothat. 1 2 3 4 5 

17. objektíven lemérheti munkája eredményét. 1 2 3 4 5 

18. vezetője mindig helyesen dönt. 1 2 3 4 5 

19. olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek 
tűnhet. 1 2 3 4 5 

20. szebbé teheti a világot. 1 2 3 4 5 

21. önálló döntéseket hozhat. 1 2 3 4 5 

22. gondtalan életet biztosíthat. 1 2 3 4 5 
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OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, AHOL AZ EMBER… 

Eg
yá

lta
lá

n 
ne

m
 

fo
nt

os
 

K
ic

si
t f

on
to

s 

K
öz

ep
es

en
 

fo
nt

os
 

Fo
nt

os
 

N
ag

yo
n 

fo
nt

os
 

23. új gondolatokkal találkozhat. 1 2 3 4 5 

24. vezetői képességeire szükség lehet. 1 2 3 4 5 

25. sikerét, vagy kudarcát csak a következő nemzedék 
döntheti el. 1 2 3 4 5 

26. személyes életstílusa érvényesülhet. 1 2 3 4 5 

27. munkatársai egyben a barátai is. 1 2 3 4 5 

28. biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek 
megbecsülik. 1 2 3 4 5 

29. -nek nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia. 1 2 3 4 5 

30. jót tehet mások érdekében. 1 2 3 4 5 

31. más emberek javát szolgálhatja. 1 2 3 4 5 

32. sokféle dolgot csinálhat. 1 2 3 4 5 

33. -re mások felnéznek. 1 2 3 4 5 

34. jól kijön a munkatársaival. 1 2 3 4 5 

35. olyan életet élhet, amit a legjobban szeret. 1 2 3 4 5 

36. -nek konfliktusokat kell vállalnia. 1 2 3 4 5 

37. mások munkáját is irányíthatja. 1 2 3 4 5 

38. szellemileg izgalmas munkát végezhet. 1 2 3 4 5 

39. magas nyugdíjra számíthat. 1 2 3 4 5 

40. munkájába másnak nincs beleszólása. 1 2 3 4 5 

41. szépet teremthet. 1 2 3 4 5 

42. olykor játszhat is. 1 2 3 4 5 

43. -nek megértő vezetője van. 1 2 3 4 5 

44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti anyagát. 1 2 3 4 5 

45. új ötleteire mindig szükség van. 1 2 3 4 5 
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Az iskolai jellemzőket felmérő kérdések 

A következőkben ellentét-párokban fogalmaztuk meg, hogy milyen jellemzői lehetnek egy 

iskolának. (Nem az osztályod, vagy egyes tanárok jellemzőire gondolunk, hanem az 

iskola általános jellemzőire!) Az 1-es szám azt jelenti, hogy teljes mértékben a bal 

oldalon lévő jellemző igaz az iskolára nézve, az 5-ös szám pedig, hogy teljes mértékben a 

jobb oldalon lévő jellemző igaz rá.  

Kérlek (bekarikázással) jelöld be, hogy az egyes ellentét-párok melyik tagja (és az milyen 

mértékben) jellemző a Te jelenlegi iskoládra!  

1. barátságos légkörű       1      2      3      4       5 barátságtalan légkörű  

2. jól szervezett           1      2      3      4       5 szervezetlen  

3. aktivitásra serkentő       1      2      3      4       5 passzivitásban tartó 

4. színvonalas az oktatás  1      2      3      4       5 alacsony színvonalú az oktatás    

5. ismert és elismert        1      2      3      4      5 átlagos, kissé jellegtelen 

6. hasznos hely        1      2      3      4      5 felesleges hely  

7. önkifejezést, kreativitást                                        előírt követelmények teljesítését 
hangsúlyozó         1       2      3      4     5 hangsúlyozó 

8. személyes, otthonos hely  1       2      3      4     5  személytelen, rideg hely 

9. érdekes hely         1       2      3      4     5  unalmas hely 

11. versengésre, mások  
legyőzésére ösztönöz         1       2      3      4     5  együttműködésre ösztönöz  

12. betarthatók, értelmesek                                        
      a szabályok    1       2      3      4     5  értelmetlenek a szabályok 

13. jó a közösségi élet    1       2      3      4     5  nincs közösségi élet 

14. modern, újító szellemű 1       2      3      4     5  konzervatív 
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A szocioökonómiai státusz felmérése 

Az itt látható létra a mai magyar társadalom jövedelmi helyzetét jelképezi. Hova helyeznéd 

a saját családodat ezen a létrán?  

Jelöld be azt a lépcsőfokot, ahol szerinted a családod áll! 
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II. melléklet: A SUPER-féle Értékfelmérő Teszt értékelőlapja 

1. táblázat: A Super munkaérték dimenziókhoz tartózó kérdések számai a Super-féle 
kérdőívből 

Super-féle értékdimenziók Az értékdimenziókhoz tartózó kérdések számai a 
Super-féle kérdőívből 

Szellemi ösztönzés 1 23 38 

Altruizmus 2 30 31 

Anyagi ellenszolgáltatás 3 22 39 

Változatosság 4 29 32 

Függetlenség 5 21 40 

Presztízs 6 28 33 

Esztétikum 7 20 41 

Társas kapcsolatok 8 27 34 

Játékosság 9 19 42 

Önérvényesítés 10 26 35 

Önmaga és mások tisztelete 11 18 43 

Humán értékek 12 25 36 

Munkateljesítmény 13 17 44 

Irányítás 14 24 37 

Kreativitás 15 16 45 
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III. melléklet: A minta jellemzői 

1. táblázat: A minta koreloszlása 

Életkor Fő % 
16 48 16 % 
17 126 40 % 
18 95 31 % 
19 40 13 % 

2. táblázat: A minta iskolánkénti koreloszlása 

iskola  
Terézváros Újpest Somogy Waldorf 

Összesen 

16,00 23 19 4 2 48 
17,00 45 28 23 30 126 
18,00 34 20 23 18 95 

életkor 

19,00 4 25 5 6 40 
Összesen 106 92 56 56 309 

2. grafikon: A minta iskolánkénti koreloszlása 
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3. táblázat: A minta nemi eloszlása iskolánként 

iskola   
Terézváros Újpest Somogy Waldorf 

Összesen 

férfi 30 87 26 21 164 nem 
nő 76 5 29 35 145 

Összesen 106 92 55 56 309 

4. táblázat: Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoport nemi eloszlása 

 Alternatív Nem alternatív Összesen 
férfi 144 21 165 nem nő  110 35 145 

Összesen 254 56 309 

5. grafikon: Az alternatív iskola-csoport nemi eloszlása 
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6. grafikon: A nem alternatív iskola-csoport nemi eloszlása 
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5. táblázat: A SES iskolánkénti eloszlása 

iskola   
Terézváros Újpest Somogy Waldorf 

Összesen 

alacsony 19 14 17 12 62 
átlagos 58 45 31 30 164 SES 
magas 28 31 8 12 79 

Összesen  105 90 56 54 305 

7. grafikon: A SES iskolánkénti eloszlása 
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IV. melléklet: Faktoranalízis 

1. táblázat: Iskolai jellemzők alapján képzett faktorok 

Faktor 
súlyok 

 
Az iskolai jellemzőket felmérő kérdések 

1 2 

8. személyes, otthonos hely vs. személytelen, 
rideg hely 0,86 0,12 

9. érdekes hely vs. unalmas hely 0,70 0,24 
1. barátságos légkörű vs. barátságtalan légkörű 0,63 0,38 
13. jó a közösségi élet vs. nincs közösségi élet 0,59 0,21 

7. önkifejezést, kreativitást hangsúlyozó vs. előírt 
követelmények teljesítését hangsúlyozó 0,59 0,31 

lé
gk

ör
 

14. modern, újító szellemű vs. konzervatív 0,53 0,28 
3. aktivitásra serkentő vs. passzivitásban tartó 0,22 0,69 

4. színvonalas az oktatás vs. alacsony színvonalú 
az oktatás 0,25 0,61 

6. hasznos hely vs. felesleges hely 0,29 0,61 
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2. jól szervezett vs. szervezetlen 0,14 0,58 
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V. melléklet: A kérdőívek skáláinak reliabilitása 

1. táblázat: Aspirációs kérdőív Intrinzik motivációs skála reliabilitása 
Cronbach-alfa = 0,787 

 Item-totál 
korrelációk 
(n = 298) 

Saját magad fogod irányítani az életedet. 0,167 
Életed végén úgy fogsz visszatekinteni az életedre, mint ami értelmes és 
teljes volt. 0,338 

Hatékonyan fogod kezelni az életedben felmerülő problémákat. 0,396 
Ismerni fogod és elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy. 0,345 
Lesznek jó barátaid, akikre számíthatsz, és akik számíthatnak rád. 0,509 
Meg fogod osztani az életedet valakivel, akit szeretsz. 0,314 
Lesznek olyanok körülötted, akik törődnek veled és támogatnak. 0,552 
Lesz néhány olyan közeli barátod, akikkel a személyes dolgaidat is 
megbeszélheted. 0,435 

Támogatni fogod a rászorulókat. 0,487 
Tenni fogsz azért, hogy rendben menjenek a világ dolgai. 0,472 
Törődni fogsz azzal, hogy mások élete is jobb legyen. 0,579 
Igyekszel tenni azért, hogy a társadalom jobbá legyen. 0,493 
Testileg egészséges leszel. 0,407 
Elégedett leszel a fizikai állóképességeddel. 0,372 
Telve leszel energiával és életkedvvel. 0,482 
Nem lesz semmilyen komolyabb betegséged. 0,210 

2. táblázat: Aspirációs kérdőív Extrinzik motivációs skála reliabilitása 

Cronbach-alfa = 0,866 

 Item-totál  
korrelációk 
(n = 301) 

Sok drága holmid lesz. 0,582 
Jól fizető állásod lesz. 0,379 
Magas társadalmi rangot jelentő foglalkozásod lesz. 0,548 
Anyagilag sikeres leszel. 0,591 
Sokan megjegyzik majd, hogy milyen vonzó vagy. 0,567 
Igyekszel majd lépést tartani a divattal. 0,562 
El fogod érni azt a külsőt, amire vágysz. 0,483 
Mások megnyerőnek fogják tartani a külsődet. 0,662 
Sokan fogják ismerni a nevedet. 0,593 
Híres leszel. 0,624 
A neved gyakran megjelenik majd a médiában. 0,558 
Olyan valamit fogsz elérni, ami elismertséget hoz. 0,433 
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3. táblázat: A Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) reliabilitása 
Cronbach-alfa = 0,835 

 Item-totál 
korrelációk 
(n = 294) 

Az érzelmeim csak kis idővel az átélésük után tudatosodnak 
bennem. 0,197 

Eltörök, vagy kiborítok dolgokat gondatlanságból, 
figyelmetlenségből, vagy mert máshol járnak a gondolataim. 0,447 

Nehezemre esik az adott pillanatban történő dolgokra koncentrálni. 0,500 
Hajlamos vagyok rohanni, oda ahova éppen megyek, anélkül, hogy 
odafigyelnék arra, mit élek át útközben. 0,461 

Hajlamos vagyok rá, hogy csak akkor vegyem észre, hogy testi 
feszültség, vagy kellemetlen érzés keletkezett bennem, amikor azok 
már olyan erősek, hogy magukra vonják a figyelmemet. 

0,490 

Amikor bemutatnak nekem valakit, szinte azonnal elfelejtem a 
nevét. 0,272 

Néha úgy tűnik, hogy automatikusan végzek dolgokat anélkül, 
hogy tudatában lennék annak, hogy mit is teszek. 0,576 

Kapkodva végzem a dolgokat, anélkül, hogy ténylegesen 
odafigyelnék rájuk. 0,605 

Annyira az elérendő célra koncentrálok, hogy amit éppen a cél 
érdekében teszek, arra nem is figyelek túlságosan. 0,516 

Automatikusan végzem a feladataimat anélkül, hogy tudatában 
lennék, mit is teszek. 0,520 

Azon kapom magam, hogy fél füllel figyelek valakire, miközben 
ugyanakkor mással foglakozom. 0,511 

Elindulok valahová, és amikor megérkezem magam is 
csodálkozom, hogy miért mentem oda. 0,457 

Azon kapom magam, hogy a jövő és a múlt jobban foglalkoztat, 
mint a jelen helyzetem. 0,418 

Azon kapom magam, hogy anélkül teszek dolgokat, hogy 
odafigyelnék rájuk. 0,702 

Mikor nassolok, nem is vagyok tudatában, hogy eszem. 0,353 
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4. táblázat: A testi tüneteket felmérő kérdéssorozat reliabilitása 

Cronbach-alfa = 0,82 

 
Item-totál 

korrelációk 
(n = 297) 

fejfájás 0,463 
hasfájás 0,433 
nyak- hátfájás 0,433 
szédülés 0,412 
étvágytalanság 0,378 
hasmenés 0,243 
remeg a gyomrom 0,496 
gombócot érzek a torkomban/gyomromban 0,434 
nehezen alszom el 0,447 
nyugtalanul alszom 0,534 
fáradtan ébredek 0,515 
fáradtság, kimerültség 0,539 
ingerlékenység, idegesség 0,578 
meg vagyok fázva 0,307 

5. táblázat: A Super pályaválasztási kérdőív 15 skálájának reliabilitása 

OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, AHOL AZ EMBER… 
 

Item-totál  
korreláció 

Szellemi ösztönzés  
Cronbach-alfa: 0,611 (n = 302)  

…szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik.     0,353 
…új gondolatokkal találkozhat. 0,452 
…szellemileg izgalmas munkát végezhet. 0,464 
Altruizmus 
Cronbach-alfa: 0,877 (n = 304) 

 

…másokon segíthet. 0,680 
…jót tehet mások érdekében. 0,818 
…más emberek javát szolgálhatja. 0,795 
Anyagi ellenszolgáltatás 
Cronbach-alfa: 0,683 (n = 304) 

 

… sok pénzt kereshet. 0,552 
…gondtalan életet biztosíthat. 0,393 
…magas nyugdíjra számíthat. 0,572 
Változatosság 
Cronbach-alfa: 0,489 (n = 305) 

 

…változatos munkát végezhet. 0,405 
…-nek nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia. 0,371 
…sokféle dolgot csinálhat. 0,278 
Függetlenség 
Cronbach-alfa: 0,219 (n = 308) 

 

…szabadon dönthet a saját területén. 0,236 
…önálló döntéseket hozhat. 0,248 
…munkájába másnak nincs beleszólása. 0,166 
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OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, AHOL AZ EMBER… 
 

Item-totál  
korreláció 

Presztízs 
Cronbach-alfa: 0,728 (n = 305) 

 

…tekintélyt szerezhet a munkájával. 0,501 
…biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek megbecsülik. 0,510 
…-re mások felnéznek. 0,653 
Esztétikum 
Cronbach-alfa: 0,507 (n = 305) 

 

…akár művész is lehet. 0,322 
…szebbé teheti a világot. 0,263 
…szépet teremthet. 0,486 
Társas kapcsolatok 
Cronbach-alfa: 0,373 (n = 307) 

 

…a többiek közé tartozik. 0,230 
…munkatársai egyben a barátai is. 0,342 
…jól kijön a munkatársaival. 0,240 
Játékosság 
Cronbach-alfa: 0,402 (n = 303)  

…pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon. 0,242 
…olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek tűnhet. 0,214 
…olykor játszhat is. 0,258 
Önérvényesítés 
Cronbach-alfa: 0,505 (n = 306) 

 

…megvalósíthatja önmagát. 0,330 
…személyes életstílusa érvényesülhet. 0,357 
…olyan életet élhet, amit a legjobban szeret. 0,304 
Önmaga és mások tisztelete 
Cronbach-alfa: 0,421 (n = 308) 

 

…tisztelheti önmagát. 0,169 
…vezetője mindig helyesen dönt. 0,327 
…-nek megértő vezetője van. 0,272 
Humán értékek 
Cronbach-alfa: 0,416 (n = 298) 

 

…tehet valamit a társadalmi igazságosságért. 0,190 
…sikerét, vagy kudarcát csak a következő nemzedék döntheti el. 0,299 
…-nek konfliktusokat kell vállalnia. 0,263 
Munkateljesítmény 
Cronbach-alfa: 0,506 (n = 301) 

 

…nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz megoldások léteznek. 0,280 
…objektíven lemérheti munkája eredményét. 0,374 
…szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti anyagát. 0,339 
Irányítás 
Cronbach-alfa: 0,80 (n = 302) 

 

… másokat irányíthat. 0,686 
…vezetői képességeire szükség lehet. 0,529 
…mások munkáját is irányíthatja. 0,731 
Kreativitás 
Cronbach-alfa: 0,778 (n = 308) 

 

…új elképzeléseket alakíthat ki. 0,716 
…valami újat alkothat. 0,649 
… új ötleteire mindig szükség van. 0,491 
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VI. melléklet: Leíró statisztika 

1. táblázat: A kérdőívek és skáláiknak leíró statisztikái 

 Elemszám Minimum Maximum Átlag Szórás 
Aspirációs kérdőív skálái      
önismeret 307 9 20 17,9 1,9 
kapcsolatok 305 8 20 18,5 2,1 
világ jólléte 306 4 20 13,4 3,2 
anyagiasság, pénz 305 4 20 13,4 3,3 
egészség 304 5 48 18,2 2,9 
imázs, külső 304 4 20 13,5 3,8 
hírnév 308 4 55 10,6 4,7 
Intrinzik aspiráció 297 33 99 68,2 7,1 
Extrinzik aspiráció 300 16 60 37,2 8,8 
MAAS 293 34 88 67,1 10,7 
hangulat 305 1 7 5,5 1,3 
tünetek 296 15 59 35,3 8,8 
légkör 305 6 30 19,8 5,4 
oktatás 303 5 25 16,8 3,6 
SES 304 1 10 5,6 1,4 
Super-féle munkaérték 
kérdőív skálái      

Szellemi ösztönzés 301 3 15 10,3 2,4 
Altruizmus 303 3 15 9,7 3,1 
Anyagi ellenszolgáltatás 303 3 15 11,8 2,5 
Változatosság 304 3 42 11,9 2,9 
Függetlenség 307 6 68 12,2 3,8 
Presztízs 304 3 15 11,1 2,5 
Esztétikum 304 3 39 9,5 3,5 
Társas kapcsolatok 306 3 53 12,1 3,3 
Játékosság 302 3 15 9,1 2,5 
Önérvényesítés 305 7 15 12,7 1,9 
Önmaga és mások tisztelete 307 5 15 11,9 2,1 
Humán értékek 297 3 15 7,9 2,3 
Munkateljesítmény 300 3 15 10,3 2,2 
Irányítás 301 3 15 8,5 3,1 
Kreativitás 307 3 19 11,6 2,6 
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2. táblázat: t-próbák a nemi különbségek ellenőrzésére 

 nem Elemszám Átlag Szórás F  p 
férfi 160 38,8 9,4 Extrinzik 

motiváció nõ 140 35,8 7,9 
2,628 0,003 

férfi 157 66,3 7,4 Intrinzik 
motiváció nõ 140 70,4 5,9 

5,869 0,000 

férfi 153 67,5 10,2 MAAS nõ 140 66,5 11,2 1,033 0,405 

férfi 158 32,9 8,1 tünetek nõ 138 37,9 8,8 
0,275 0,000 

férfi 160 5,4 1,4 hangulat nõ 145 5,8 1,3 1,787 0,009 

férfi 160 18,8 5,4 légkör nõ 145 20,9 5,3 
0,032 0,001 

férfi 159 13,1 3,2 oktatás 
színvonala nõ 145 14 2,9 

0,424 0,012 

3. táblázat: t-próbák a nemi hatás tesztelésére a Super értékdimenzióiban  

Super értékdimenziók nem Elemszám Átlag Szórás F  p 

férfi 160 10,1 2,4 Szellemi ösztönzés 

nõ 141 10,5 2,2 
0,128 

0,085 

férfi 162 8,8 2,9 Altruizmus 

nõ 141 10,7 2,9 
0,096 

0,000 

férfi 160 12,3 2,4 Anyagi 
ellenszolgáltatás nõ 143 11,2 2,5 

1,275 
0,000 

férfi 162 11,4 2,4 Változatosság 

nõ 142 12,5 3,4 
0,352 

0,002 

férfi 162 12,4 4,8 Függetlenség 

nõ 145 12,1 2,1 
0,570 

0,400 

férfi 162 11,2 2,6 Presztízs 

nõ 142 10,9 2,5 
0,331 

0,281 

férfi 160 8,8 3,7 Esztétikum 

nõ 144 10,3 2,9 
0,000 

0,000 

férfi 161 12,4 3,9 Társas kapcsolatok 

nõ 145 11,8 2,3 
0,423 

0,17 

férfi 159 9,3 25 Játékosság 

nõ 143 8,8 2,4 
0,002 

0,058 

férfi 161 12,5 1,9 Önmaga és mások 
tisztelete nõ 144 13,1 1,8 

3,144 
0,015 
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Super értékdimenziók nem Elemszám Átlag Szórás F  p 

férfi 162 11,9 1,9 Önérvényesítés 

nõ 145 11,9 2,1 
0,012 

0,922 

férfi 157 7,6 2,4 Humán értékek 

nõ 140 8,2 2,3 
0,308 

0,047 

férfi 159 10,4 2,2 Munkateljesítmény 

nõ 141 10,2 2,2 
0,007 0,37 

férfi 160 8,9 3,1 Irányítás 

nõ 141 8,2 2,9 
0,344 0,015 

férfi 162 11,5 2,6 Kreativitás 

nõ 145 11,8 2,6 
0,001 

0,338 
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VII./a melléklet: Összefüggések az egészségmutatók, illetve a személyiség 

és a környezeti (iskola) jellemzők között 

1./a táblázat: Az egészségmutatók és az extrinzik motiváció Pearson-féle korrelációja az 
egész mintában 

 
extrinzik 
motiváció 

tünetek - 0,095 
 n 289 
hangulat - 0,005 
 n 297 

2. táblázat: Az egészségmutatók és a személyiségjellemzők Pearson-féle korrelációja 
nemenként 

nem   intrinzik motiváció extrinzik motiváció jelentudatosság 
 férfi tünetek - 0,368** -0,079 - 0,495** 
   n 152 155 148 
  hangulat 0,323** -0,024 0,242** 
   n 154 157 150 
 nõ tünetek -0,159 -0,008 - 0,349** 
   n 133 134 133 
  hangulat 0,238** 0,095 0,194* 
   n 140 140 140 

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

3. táblázat: A varianciaanalízis eredményei: a légkör és az oktatás színvonala mutató 
átlagainak iskolák közti különbségei, a nem hatásával korrigálva 

 F p Adjusted R squared 
légkör   0,39 
nem 0,586 0,445  
iskola 60,149 0,000  
oktatás 
színvonala   0,075 

nem 4,732 0,03  
iskola 7,823 0,000  
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4.táblázat: A légkör mutató átlagainak 
iskolák közti páronkénti 
összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Games-Howell módszerrel vizsgálva 

5.táblázat: Az oktatás színvonala mutató 
átlagainak iskolák közti páronkénti 
összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Tukey módszerrel vizsgálva 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,000 0,000 0,000 
Újpest  0,000 0,000 
Somogy   0,000 
 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,841 0,040 0,031 
Újpest  0,235 0,005 
Somogy   0,000 

2. grafikon: Az oktatás színvonala mutató átlagai iskolánként 

13,6 13,2 12,3

14,9

0
2
4
6
8

10
12
14
16

átlag

Terézváros Újpest Somogy Waldorf

iskola

az oktatás színvonala

 

6. táblázat: Az egészségmutatók (hangulat és tünetek) iskolánkénti átlagainak 
összehasonlítása varianciaanalízissel  

 F p Adjusted R squared 
hangulat   0,17 
nem 8,421 0,004  
iskola 0,683 0,563  
tünetek   0,089 
nem 9,257 0,003  
iskola 1,910 0,128  

6./a táblázat: Az egészségmutatók (hangulat és tünetek) iskolánkénti átlagai 

 Terézváros Újpest Somogy Waldorf 

hangulat  5,6 5,5 5,5 5,4 
tünetek  37,3 31,6 35,8 36,4 
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6./b táblázat: Az alternatív és nem alternatív iskolai csoport összehasonlítása 
egészségmutatók alapján, a független mintás t-próba eredménye 

Átlag  

Alternatív Nem alternatív 
F p 

hangulat 5,48 5,56 0,155 0,695 
tünetek 36,47 34,94 1,299 0,255 

7. táblázat: Az egészségmutatók (hangulat és tünetek) légkör-csoportonkénti átlagainak 
összehasonlítása varianciaanalízissel  

 F p Adjusted R squared 
hangulat   0,035 
nem 4,314 0,039  
légkör-csoport 3,504 0,031  
tünetek   0,075 
nem 25,598 0,000  
légkör-csoport 0,086 0,918  

7./a táblázat: Az egészségmutatók (hangulat és tünetek) légkör-csoportonkénti átlagai 

 
 
 

8.táblázat: A hangulat mutató átlagainak légkör-csoportok közti páronkénti 
összehasonlításából kapott különbségeinek szignifikancia szintjei Tukey módszerrel 
vizsgálva 

 Negatív Átlagos Pozitív 
hangulat  5,3 5,7 5,7 
tünetek  34,7 34,7 34,7 

LÉGKÖR – CSOPORT átlagos pozitív 
negatív 0,032 0,024 
átlagos  0,988 
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VII/b. melléklet: Összefüggések a pályaválasztás, illetve a személyiség, és 

környezeti (iskola és SES) jellemzők között

9. táblázat: A jelentudatosság és a pályaválasztás egyértelműsége köztikorreláció az egész 

mintán 

 

 

 

 

 

** p < 0,001 

12. táblázat: Az intrinzik motiváció és a Super kérdőív vizsgált értékdimenziói közti 

korreláció az egész mintán

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

** p < 0,001 

 pályaválasztás egyértelműsége 

jelentudatosság 0,00 
n 258 
intrinzik motiváció 0,162** 
n 258 

 intrinzik motiváció 
Szellemi ösztönzés 
n 

0,219** 
291 

Függetlenség 
n 

0,072 
297 

Esztétikum 
n 

0,276** 
294 

Önérvényesítés 
n 

0,226** 
295 

Önmaga és mások tisztelete 
n 

0,250** 
297 

Kreativitás 
n 

0,156** 
297 
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13. táblázat: Az intrinzik motiváció és a Super kérdőív vizsgált értékdimenziói közti 

korreláció iskolánként 

** p < 0,001, * p < 0,05 

14. táblázat: Az extrinzik motiváció, SES és a Super kérdőív vizsgált értékdimenziói közti 

korreláció az egész mintában 

 extrinzik motiváció SES 
Anyagi ellenszolgáltatás 0,542** 0,109 
 n 296 300 
Presztízs 0,534** 0,185** 
 n 297 301 
** p < 0,001 

iskolák Szellemi 
ösztönzés 

Függetlenség 
 

Esztétikum 
 

Önérvényesítés 
 

Önmaga és 
mások 

tisztelete 
 

Kreativitás 
 

Terézváros 0,084 0,059 0,222* 0,256** 0,255** 0,090 
n 102 103 103 102 103 103 
Újpest 0,228* 0,084 0,451** 0,145 0,404** 0,140 
n 88 89 88 89 89 89 
Somogy 0,246 0,013 0,045 0,241 0,069 0,147 
n 52 53 54 54 54 54 
Waldorf 0,348* 0,253 0,497** 0,286* 0,340* 0,307* 

In
tr

in
zi

k 
m

ot
iv

ác
ió

 

n 49 51 50 50 50 51 
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4./a grafikon: A Super-féle értékdimenziók (15) átlagainak összevetése a Terézvárosi 
iskolában 
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4./b grafikon: A Super-féle értékdimenziók (15) átlagainak összevetése a Újpesti iskolában 

Újpesti iskola
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4./c grafikon: A Super-féle értékdimenziók (15) átlagainak összevetése a Somogyi 
iskolában 

Somogyi iskola
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4./d grafikon: A Super-féle értékdimenziók (15) átlagainak összevetése a Waldorf 
iskolában 

Waldorf iskola
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15. táblázat: Az iskolák közti átlagos különbség a Super kérdőív varianciaanalízissel 

vizsgált értékdimenzióiban a nem hatását is figyelembe véve 

 F p Adjusted R squared 
Szellemi ösztönzés 2,961 0,033 0,019 
Függetlenség ,610 0,609  
Önérvényesítés 1,552 0,201  
Kreativitás ,703 0,551  
Presztízs 10,572 0,000 0,086 
Anyagi ellenszolgáltatás 13,012 0,000 0,147 

nem 5,129 0,024  
Esztétikum 2,367 0,071 0,053 

nem 7,193 0,008  
Önmaga és mások tisztelete 3,646 0,013 0,022 

nem 0,474 0,492  

15./a táblázat: A Super kérdőív vizsgált értékdimenzióinak átlagai iskolánként 

 Terézváros Újpest Somogy Waldorf 
Szellemi ösztönzés 10,5 10,1 9,6 10,9 
Függetlenség 12,3 12,5 12 11,7 
Önérvényesítés 12,9 12,4 12,87 12,8 
Kreativitás 11,7 11,4 11,4 11,9 
Presztízs 11,4 11,2 11,6 9,3 
Anyagi ellenszolgáltatás 11,8 12,6 12,4 9,9 
Esztétikum 9,7 8,7 9,4 10,9 
Önmaga és mások tisztelete 12,1 12,1 12,2 11,2 

15./b táblázat: A Super kérdőív vizsgált értékdimenzióinak átlagos különbségei az 

alternatív versus nem alternatív iskolai csoport között, a független mintás t-próba 

eredménye 

 

 
Átlag  

Alternatív Nem alternatív 
F p 

Szellemi ösztönzés 10,88 10,16 3,985 0,047 
Esztétikum 10,88 9,28 9,816 0,002 
Anyagi ellenszolgáltatás 9,88 12,24 43,397 0,000 
Presztízs 9,35 11,39 30,516 0,000 
Önmaga és mások tisztelete 11,13 12,08 10,250 0,002 
Függetlenség 11,74 12,31 1,032 0,31 
Önérvényesítés 12,76 12,71 ,020 0,887 
Kreativitás 11,96 11,56 1,079 0,3 
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16. táblázat: A szellemi ösztönzés Super-
féle értékdimenzió átlagainak iskolák 
közti páronkénti összehasonlításából 
kapott különbségeinek szignifikancia 
szintjei Tukey módszerrel vizsgálva 

17. táblázat: Az esztétikum Super-féle 
értékdimenzió átlagainak iskolák közti 
páronkénti összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Tukey módszerrel vizsgálva 

 
ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,712 0,127 0,749 
Újpest  0,597 0,25 
Somogy   0,03 

 

18. táblázat: A Presztízs Super-féle 
értékdimenzió átlagainak iskolák közti 
páronkénti összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Tukey módszerrel vizsgálva 

 

19. táblázat: Az Anyagi ellenszolgáltatás 
Super-féle értékdimenzió átlagainak 
iskolák közti páronkénti 
összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Tukey módszerrel vizsgálva

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,912 0,940 0,000 
Újpest  0,681 0,000 
Somogy   0,000 

20. táblázat: Az Önmaga és mások tisztelete Super-féle értékdimenzió átlagainak iskolák 
közti páronkénti összehasonlításából kapott különbségeinek szignifikancia szintjei Tukey 
módszerrel vizsgálva 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,651 0,527 0,008 
Újpest  0,871 0,006 
Somogy   0,004 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,835 0,862 0,022 
Újpest  0,973 ,027 
Somogy   0,031 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,430 0,196 0,000 
Újpest  0,647 0,000 
Somogy   0,000 
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VII./c melléklet: Összefüggések a személyiség, illetve a környezeti (iskola 

és SES) jellemzők között 

21. táblázat: A személyiségjellemzők és SES közti korreláció 

 
 

 

 
** p < 0,001 

22. táblázat: Az iskolák közti különbség az intrinzik-, az extrinzik motiváció és a 
jelentudatosság átlagaiban. A varianciaanalízis eredményei 

 F p Adjusted R squared 
intrinzik motiváció   0,098 
nem 25,294 0,000  
iskola 2,935 0,034  
extrinzik motiváció   0,049 
nem 1,287 0,258  
iskola 3,280 0,021  
jelentudatosság   0,016 
iskola 2,563 0,055  

22./a táblázat: Az intrinzik-, az extrinzik motiváció és a jelentudatosság átlagai iskolánként 

 Terézváros Újpest Somogy Waldorf 
intrinzik motiváció  69,3 67,4 66,2 69,4 
jelentudatosság 65,1 68,3 69,5 66,2 
extrinzik motiváció 36,3 40,3 37,6 34,5 

22./b táblázat: Az alternatív versus nem alternatív iskolai csoportok intrinzik-, extrinzik 
motiváció és jelentudatosság átlagainak összehasonlítása független mintás t-próbával 

Átlag  
Alternatív Nem alternatív 

F p 

intrinzik motiváció 69,4 67,9 1,787 0,182 
extrinzik motiváció 34,5 38,1 7,222 0,008 
jelentudatosság  66,2 67,3 0,408 0,523 

 

 SES intrinzik motiváció 
extrinzik motiváció 0,284** ,011 
 n 297 292 
 jelentudatosság ,041 0,239** 
n 291 285 
intrinzik motiváció 0,001  
n 295  
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23. táblázat: Az intrinzik motiváció 
átlagainak iskolák közti páronkénti 
összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Games-Howell módszerrel vizsgálva 

24. táblázat: Az jelentudatosság 
átlagainak iskolák közti páronkénti 
összehasonlításából kapott 
különbségeinek szignifikancia szintjei 
Games-Howell módszerrel vizsgálva

 

 

25.táblázat: Az extrinzik motiváció átlagainak iskolák közti páronkénti összehasonlításából 
kapott különbségeinek szignifikancia szintjei Games-Howell módszerrel vizsgálva 
 
 
 
 
 

26. táblázat: A légkör-csoportok különbségei az intrinzik motiváció és a jelentudatosság 
átlagaiban. A varianciaanalízis eredményei 

 F p Adjusted R squared 
intrinzik motiváció   0,109 
nem 21,321 0,000  
légkör-csoport 5,532 0,004 0,003 
jelentudatosság    
légkör-csoport 0,609 0,545  

26./a táblázat: Az intrinzik motiváció és a jelentudatosság átlagai légkör-csoportonként 
 
 
 
 
27. táblázat: Az intrinzik motiváció átlagainak légkör-csoportok közti páronkénti 
összehasonlításából kapott különbségeinek szignifikancia szintjei Games-Howell 
módszerrel vizsgálva 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,181 0,071 0,935 
Újpest  0,899 0,682 
Somogy   0,373 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,312 0,042 0,650 
Újpest  0,005 0,615 
Somogy   0,030 

ISKOLÁK Újpest Somogy Waldorf 
Terézváros 0,007 0,778 0,627 
Újpest  0,260 0,001 
Somogy   0,237 

 Negatív Átlagos Pozitív  
Intrinzik motiváció  66,7 67,8 70,4 
Jelentudatosság  67,8 66,2 66,6 

LÉGKÖR – CSOPORT átlagos pozitív 
negatív 0,519 0,001 
átlagos  0,025 
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7. grafikon: Az intrinzik motiváció átlagai iskolánként 
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8. grafikon: Az extrinzik motiváció átlagai az alternatív versus nem alternatív iskolákban 
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9. grafikon: Az intrinzik motiváció átlagai  a légkör megítélése alapján képzett  

csoportokban 
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VII./d melléklet: Összefüggések az Aspirációs kérdőív és a SUPER 

pályaválasztási kérdőív skálái között 

28./a táblázat: Az Aspirációs kérdőív és a Super-féle kérdőív skáláinak Pearson-féle 
korrelációja 
 

 Önismeret Kapcsolatok 
Világ 
jólléte 

Anyagiasság, 
pénz 

Szellemi ösztönzés 0,261** 0,012 0,251** -0,104 
n 301 298 300 299 

Altruizmus 0,22** 0,334** 0,62** -0,228** 
n 303 301 302 301 

Anyagi 
ellenszolgáltatás 0,096 0,110* -0,118* 0,67** 

n 303 300 302 301 
Változatosság 0,23** 0,101 0,143** -0,039 

n 304 301 303 302 
Függetlenség 0,107 0,041 0,016 0,215** 

n 307 304 306 305 
Presztízs 0,108 0,078 -0,024 0,454** 

n 304 301 303 302 
Esztétikum 0,195** 0,114** 0,393** -0,142 

n 304 301 303 302 
Társas kapcsolatok 0,059 0,225** 0,037 0,132** 

n 306 303 305 304 
Játékosság 0,030 0,027 0,023 0,099 

n 303 299 302 300 
Önérvényesítés 0,256** 0,119** 0,16** 0,139** 

n 305 302 304 303 
Önmaga és mások 

tisztelete 0,189** 0,148** 0,153 0,242 
n 307 304 306 305 

Humán értékek 0,181** 0,094 0,281** 0,006 
n 297 294 296 295 

Munkateljesítmény 0,284** 0,063 0,143** 0,107 
n 300 297 299 298 

Irányítás 0,038 -0,034 -0,078 0,505** 
n 301 299 300 299,000 

Kreativitás 0,224** 0,023 0,128** -0,046 
n 307 304 306 305 

 
**  p < 0,01, *  p < 0,05 
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28./b táblázat: Az Aspirációs kérdőív és a Super-féle kérdőív skáláinak Pearson-féle 
korrelációja 
 

 Egészség 
Imázs, 
külső Hírnév 

Szellemi ösztönzés 0,068 -0,097 0,149 
n 297 298 301 

Altruizmus 0,077 -0,118* -0,054 
n 299 300 303 

Anyagi 
ellenszolgáltatás 0,211** 0,395** 0,253** 

n 299 300 303 
Változatosság 0,095 -0,032 0,046 

n 300 301 304 
Függetlenség 0,060 0,079 0,104 

n 303 304 307 
Presztízs 0,094 0,38** 0,398** 

n 300 301 304 
Esztétikum 0,024 -0,047 0,070 

n 300 301 304 
Társas kapcsolatok 0,109 0,093 0,016 

n 302 303 306 
Játékosság 0,010 0,064 0,078 

n 298 299 302 
Önérvényesítés 0,131 0,115* 0,182** 

n 301 302 305 
Önmaga és mások 

tisztelete 0,186 0,123** 0,078 
n 303 304 307 

Humán értékek 0,021 -0,012 0,147** 
n 293 294 297 

Munkateljesítmény 0,103 0,018 0,161** 
n 296 297 300 

Irányítás 0,085 0,325** 0,402** 
n 297 298 301 

Kreativitás 0,054 -0,040 0,222 
n 303 304 307 

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

 
 


