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Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a fakultációválasztás előtt álló 
10. évfolyamos gimnazisták, akiknek elsődleges célja a felsőoktatásba 
való továbbtanulás, milyen munkával kapcsolatos értékeket preferálnak és 
annak feltárása, hogy ezen értékek főként mely képzési területekkel 
hozhatók összefüggésbe. A kutatás 2019 őszén zajlott, két, 
megyeszékhelyen működő gimnáziumban kérdeztük le a Super-féle 
munkaérték kérdőívet, mely segítségével a válaszadók vágyott 
munkaérték preferenciáit tártuk fel. Mindezen kutatási eredmények 
kiegészülnek az alábbi háttérváltozókkal: a megkérdezettek neme, 
jelenlegi képzési tagozata. A vizsgálatba bevont 10. évfolyamos diákok 
száma több mint 200 fő, közöttük egyaránt szerepelnek „kisgimnazisták” 
(hatosztályos gimnáziumban tanulók); 4. évfolyamos nyelvi tagozaton 
tanulók; nyelvi előkészítős osztályba járók; nyelvi előkészítős 
matematika-fizika-informatika tagozaton tanulók, valamint olyanok is, 
akik az Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP) vesznek részt 
hátrányos helyzetű tanulóként. Kutatásunk elsődleges célkitűzése az volt, 
hogy képet kapjunk a gimnáziumban tanuló, a felsőoktatásban 
továbbtanulni kívánó diákok munkaérték preferenciáiról figyelembe véve 
tagozati típusukat és nemek szerinti eloszlásukat. Másrészt arra a 
kérdésre kerestük a választ, miszerint az MTMI (matematika, 
természettudomány, mérnöki, informatika szakok) hiányterület által elvárt 
értékek milyen mértékben jelennek meg az egyes tagozatokon tanuló 
diákok válaszaiban, illetve nemek szerinti bontásban látható-e bármiféle 
eltérés, hiszen egyre inkább népszerűsíteni kívánják a lányok körében is e 
területeket. A kérdőíves felmérésünkbe szintén bevont, AJTP-ben tanuló 
diákoknál kiemelten fontos feltárni a munkaérték preferenciákat, hiszen 
hátrányos helyzetű családból érkeztek, ahol a tanulás hosszú távú 
finanszírozása megterhelő vagy vállalhatatlan lehet a családjuk számára. 

 
Elméleti háttér 
 
A szocializációs folyamatok során a gyermek ismereteket szerez a 
körülötte lévő világról. Elsajátít és kialakít egy saját fogalmi készletet, 
gyakorlati tapasztalatokra tesz szert, készségeket sajátít el, így tanul meg 
közlekedni a társadalom különböző csoportjaiban. 

A szocializáció több színtéren, de színterenként eltérő súllyal jelenik 
meg: család, kortárs csoportok, iskola (óvoda), média, munkahely 
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(Giddens, 2003). A szocializáció során folyamatos értékközvetítés is 
történik, ezért a pályaválasztásban használt értékfogalom meghatározása 
fontos a gyermek számára is.  

Az értékek befolyásolják a pályaválasztási döntést, az általános iskola 
után választott iskola típusát, a tanulásra fordított időt és költségeket, a 
középiskola utáni munkavállalás vagy felsőoktatásba való továbbtanulás 
közötti döntést, illetve a későbbi munkavállalást és a társadalmi 
beilleszkedést. Tág értelembe véve a személyiség választ abból a 
kultúrából, amely körülveszi és ezeket a választásokat saját 
értékdimenziójaként vagy értékrangsoraként éli meg. Kutatásunkban a 
hosszabb képzési formát nyújtó gimnáziumot választottuk, mely magában 
rejti a felsőoktatásban való továbbtanulás lehetőségét. 

Az értékpreferencia vizsgálatánál Donald E. Super érték-kérdőívének 
fogalmi meghatározását és a középiskolás korosztály számára kidolgozott 
14 kategóriát használtuk (Budavári-Takács, 2011). 

Hankiss (1977) szerint az értékek kettős jellegűek. Az objektív 
tartalmakat a külvilág határozza meg, és innen történhet az értékek 
kiválasztása. A szubjektív jellegű értékek: az egyén kiválasztja a számára 
fontos értékeket a lehetőségek közül. Az értékválasztás függ az életkortól, 
az egyén környezetétől és azoktól a tradícióktól, amelyek bizonyos 
értékeket vezető értékké emelnek. A pályaorientációs folyamatban a 
tanulók megismerik és megfogalmazzák a számukra fontos értékeket, 
majd olyan tevékenységekre kerülnek átfordításra, melyek összefüggésbe 
hozhatók a pálya-, munka világával. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program elindításakor célként a 
települési hátrányokkal küzdő tanulók támogatását tartották fontosnak, 
majd a célcsoport bővítésre került és az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező szülők és a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei 
előtt is nyitva állt ez a továbbtanulási lehetőség. Az oktatásszociológiai 
kutatások kiemelt területe az iskolai egyenlőtlenségek vizsgálata, melyek 
igazolják, hogy a származás, a családi háttér igen erős hatást gyakorol az 
iskolai sikerekre és a később társadalomban elfoglalt státuszra. Az 
iskolázottsági deficit nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is 
negatív hatással jár. Az alacsony iskolai végzettség alacsonyabb 
jövedelemmel jár, nagyobb a munkanélküliség kockázata, gyakoribbak 
lehetnek az egészségügyi problémák, a társadalom így kevesebb 
adóbevételhez jut, azonban jóval több szociális és egészségügyi kiadást 
jelenthet. (Fehérvári, 2015.) 

 
Anyag és módszer 
 
Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a fakultációválasztás előtt álló 
10. évfolyamos gimnazisták, akiknek elsődleges célja a felsőoktatásba 
való továbbtanulás, milyen munkával kapcsolatos értékeket preferálnak és 
annak feltárása, hogy ezen értékek főként mely képzési területekkel 
hozhatók összefüggésbe. A kutatás 2019 őszén zajlott, két, 
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megyeszékhelyen működő gimnáziumban kérdeztük le a Super-féle 
munkaérték kérdőívet, mely segítségével a válaszadók vágyott 
munkaérték preferenciáit tártuk fel. Vizsgáltunk emellett olyan 
háttérváltozókat mint a megkérdezettek neme, jelenlegi képzési tagozata. 
A kérdőív kitöltése önkéntes volt. 

Vizsgálatunk statisztikai elemzését a PSPP statisztikai programmal 
végeztük. Az összefüggések feltárásakor a Pearson-féle khi-négyzet 
értéket számoltuk, melynél az elfogadott szignifikancia szint p<0,05 volt. 

A vizsgálatba való bevonás fő kritériuma volt, hogy a gimnázium részt 
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban, mely biztosítja a 
hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok gimnáziumi továbbtanulásban 
való részvételét is. 

A vizsgálatba bevont 10. évfolyamos diákok száma 202 fő, közülük 108 
fiú és 94 lány. Tagozatonkénti megoszlásban szerepelnek közöttük 
„kisgimnazisták” (hatosztályos gimnáziumban tanulók); négy évfolyamos 
nyelvi tagozaton tanulók; nyelvi előkészítős osztályba járók; nyelvi 
előkészítős matematika-fizika-informatika tagozaton tanulók, valamint 
olyanok is, akik az AJTP tagozaton tanulnak hátrányos helyzetű 
tanulóként. 

A kapott válaszokat (pontszámokat) három csoportba osztottuk 
(alacsony-közepes-magas) aszerint, hogy az elérhető 15 pontot 
harmadoltuk. 

 
Kutatási eredmények 
 
Az adatok elemzése során több területen is találtunk szignifikáns 
kapcsolatot a vizsgált értékek és a válaszadók tagozata, illetve neme 
között. 

A munkateljesítmény tagozati (1. sz. ábra) és nemenkénti (2. sz. ábra) 
bontásban vizsgálva a válaszok szignifikáns különbséget mutatnak. 
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1. sz. ábra. A munkateljesítmény értékkategóriái tagozat szerinti bontásban 
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Forrás: a kutatási eredmények alapján saját szerkesztés 

 
A munkateljesítmény értéke a négy évfolyamos általános tantervű 

képzésben tanuló diákoknál egyaránt magas pontszámot ért el minden 
válaszadónál. A reál (biológia-kémia, matek-fizika) tagozaton és a négy 
évfolyamos nyelvi tagozaton szintén magas (80% feletti) arányban 
érezték fontos értéknek. Legalacsonyabb arányban, 24,14%-ban az MTMI 
szakokhoz köthető nyelvi előkészítő évfolyamon tanuló matek-fizika-
informatika szakos tanulók érezték fontosnak a munkateljesítményt a 
jövőbeni munkájuk során, majd őket követik a szintén öt évfolyamos 
képzésben tanuló nyelvi előkészítős diákok. A munkateljesítményt, mint 
értéket legkevésbé a négy évfolyamon tanuló nyelvi tagozatos diákok 
preferálták (11,11% alacsony, 22,22% közepes). Összességében tehát 
elmondható, hogy a valamilyen formában emelt nyelvi képzésben tanuló 
diákok preferálják leginkább a kézzelfogható munkateljesítményt, mint 
értéket. 
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2. sz. ábra. A munkateljesítmény értékkategóriái nemek szerinti bontásban 

 
Forrás: a kutatási eredmények alapján saját szerkesztés 

 
A nemenkénti bontásban történő vizsgálat esetében a 2. ábrán jól 

látható, hogy a lányok munkateljesítményre való orientáltsága jóval 
magasabb (78,72%), mint a válaszadó fiúké (43,52%). A lányok válaszai 
között nem jelenik meg az alacsony kategória, míg a fiúknál az 7,41%. 

Az anyagi ellenszolgáltatás, mint értékre vonatkozóan csak a 
tagozatokon belül (3. sz. ábra) találtunk szignifikáns különbséget. 
 
3. sz. ábra. A anyagi ellenszolgáltatás értékkategóriái tagozat szerinti bontásban 

 
Forrás: a kutatási eredmények alapján saját szerkesztés 
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A 3. sz. ábrán jól látható, hogy az általános (normál tantervű) 
tagozaton a válaszadó diákok 85,71%-a tartotta fontos értéknek az 
anyagi ellenszolgáltatást jövőbeni munkájára vonatkozóan. Közepes 
kategóriába is a válaszadóknak csak a 14,29%-a került és ezen a 
tagozaton senki nem adott rá alacsony pontszámot. Figyelemre méltó az a 
két véglet, ami a hiányszakmákat bőven tartalmazó MTMI területhez 
legközelebb álló négy évfolyamos reál és az öt évfolyamos nyelvi 
előkészítős matematika-fizika-informatika szakok között látható. Az első 
szakon a válaszadók 22,22%-a egyáltalán nem tartotta fontosnak 
jövőbeni munkájában az anyagi ellenszolgáltatás mértékét, míg a másik 
osztályba járók 86,21%-a az egyik legfontosabb értéknek gondolja. A 
fenti különbséget esetlegesen magyarázhatja a reál szakon belül 
megjelenő biológia-kémia tagozaton az egészségügyi pályák preferálása, 
ami jelenleg elég alulfizetett szektornak tekinthető. 

Az irányításra (vezetésre) vonatkozó értékek szignifikáns kapcsolatot 
mutatnak a tagozatokkal (4. sz. ábra) és a válaszadók nemével (5. ábra) 
is. 
 

4. sz. ábra. Az irányítás értékkategóriái tagozat szerinti bontásban 

 
Forrás: a kutatási eredmények alapján saját szerkesztés 

 
A 4. sz. ábrán jól látható, hogy tagozatonkénti bontásban az irányítást 

az öt évfolyamos nyelvi előkészítő-matek-fizika-informatika tagozaton 
tanuló diákok preferálták leginkább, mert 48,28%-a a válaszadóknak 
magas kategóriába eső pontszámokat ért el, 51,72%-a pedig közepes 
pontszámokat. Ez volt az egyetlen tagozat, ahol alacsony pontszámok 
egyáltalán nem jelentek meg. A másik végleten lévő válaszokat a reál 
tagozaton tanuló diákok adták, mert 33,33%-a a válaszadóknak 
egyáltalán nem érezte fontosnak ezt az értéket, hasonlóképpen, mint az 
angol tagozatos diákok, akiknek 22,22%-a sem. 
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5. sz. ábra. Az irányítás értékkategóriái nem szerinti bontásban 

 
Forrás: a kutatási eredmények alapján saját szerkesztés 

 

Nemenkénti bontásban egyértelműen látható az 5. sz. ábrán, hogy a 
fiúk számára sokkal fontosabb érték az irányítás, mint a lányoknak. A fiúk 
37,96%-a az egyik legfontosabb értéknek választotta a jövőbeni 
munkájára vonatkozóan, hogy mások munkáját koordinálja, szervezze, 
mint a lányok, akiknek csak 12,77%-a érezte ezt nagyon fontosnak. A 
válaszadó lányok negyede (25,53%) egyáltalán nem tartotta fontosnak, 
hogy a jövőbeni munkája során vezető pozíciót töltsön be. 

A felügyeleti viszonyok (hierarchia) értékdimenziója a tagozatokkal  
(6. sz. ábra) összevetve mutatott szignifikáns kapcsolatot. 
 

6. sz. ábra. A hierarchia értékkategóriái tagozat szerinti bontásban 
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Forrás: a kutatási eredmények alapján saját szerkesztés 
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Az AJTP programban tanuló diákok számára a legfontosabb (69,49%) a 

hierarchiában elfoglalt hely és világos felügyeleti viszonyok megléte. Őket 
követik 66,67%-kal az angol tagozaton tanulók és 65,52%-kal a nyelvi 
előkészítő-matematika-fizika-informatika tagozatos diákok válaszai. Ezen 
értékdimenzió az általános tagozaton tanuló diákok számára egyáltalán 
nem fontos, a válaszadók 14,29%-a nagyon alacsony pontszámmal 
értékelte. 

 
Összegzés 
 
Tanulmányunkban 10. évfolyamos gimnazisták körében vizsgáltuk, hogy 
milyen munkával kapcsolatos értékeket preferálnak és ezen értékek 
főként mely képzési területekkel hozhatók összefüggésbe. A 2019 őszén 
végzett kutatásunkban a Super-féle munkaérték kérdőívet töltettük ki 
több mint 200 válaszadóval. Az adatelemzés során a megkérdezettek 
tagozata és neme több esetben összefüggést mutatott az alábbi értékek 
esetében: munkateljesítmény-tagozat, munkateljesítmény-nem, anyagi 
ellenszolgáltatás-tagozat, irányítás-tagozat, irányítás-nem, hierarchia-
tagozat. Kutatásunk egyik fő célkitűzése az Arany János Tehetséggondozó 
Programban résztvevő diákok munkaérték preferenciáinak vizsgálata volt, 
esetükben fontos kiemelni, hogy az anyagi ellenszolgáltatás és az 
irányítás, mint értékek vagy célok kevésbé fontosak számukra, viszont a 
hierarchia esetében az AJTP-s diákok körében a legmagasabb azok 
aránya, akik a magas pontszám-kategóriába sorolhatóak. 
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