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„Arra a meggyőződésre jutottam, hogy kizárólag az a tanulás befolyásolja
jelentősen az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul és amely egy belső
igényt elégít ki.”

(Carl Rogers: Valakivé válni)
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BEVEZETÉS
PROBLÉMAFELVETÉS
A munkavégzés az emberi szükségletek széles körét elégítheti ki: nem csupán materiálisakat, hanem társas és
pszichológiai szükségleteket is. A munka során társas kapcsolatok jönnek létre, az ember jobban megismeri
környezetét és önmagát, miközben a róla alkotott kép is alakul. Az ember alakítja önmagát, fizikailag és szellemileg
egyaránt, miközben dolgozik. Mindez ráadásul egy tágabb társadalmi-kulturális kontextusban történik, melyben ez a
kétirányú folyamat szintén megjelenik: a munkában megjelenik a kultúra, és a munka során a kulturális jellemzők is
újratermelődnek (Bánfalvy 2003).
A magyar lakosság körében - életkortól függetlenül - magas a nem megfelelő pályaválasztások száma, a felnőttek
többsége pályája során nem sajátítja el az önálló karrierhez és fejlődéshez szükséges készségeket, és magas azoknak
az aránya is, akik végül nem a tanult szakmájukban helyezkednek el, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem
vagy nem kielégítően hasznosulnak. Hazánkban és az Európai Unióban a munkanélküliség egyre nagyobb méreteket
ölt, jelentős gazdasági hátrányt okozva ezzel.
A modern, civilizált életforma folyamatosan termeli azokat a helyzeteket, amelyekben a környezeti elvárások
teljesítése közben a pszichológiai és fiziológiai egyensúly csak igen nehezen tartható fenn (Kopp, Prékopa 2011). A
munkanélküliség egy olyan társadalmi jelenség, melynek társadalmi kontextusban van jelentése, megértése nem
lehetséges a munkanélküliség kereteit meghatározó pszichológiai, szociodemográfiai, politikai és kulturális kerete
vizsgálata nélkül. A munka elvesztése kihat az egyén érzelmeire, hangulataira, mivel egyfajta tárgyvesztésnek éli azt
meg (felléphet depresszió, reménytelenség, csökkenő önbecsülés), kognitív funkcióira (időészlelés változása,
érdeklődés szűkülése), társas kapcsolataira (társas aktivitás csökkenése, családi kapcsolatok romlása), viselkedésére
(devianciák megjelenése, időkezelés változása, tevékenységi kör szűkülése, közéleti és közösségi tevékenység
csökkenése), és kihat az önmeghatározásra, a dolgozói identitásra is.
A társadalompolitikai programok egyik fontos mércéje a modern jóléti államokban az, hogy a társadalom számára
milyen hasznokat hoznak, és milyen költségekkel járnak. Egyre nagyobb fontossággal bír, hogy a közpénzekből
finanszírozott szakpolitikai beavatkozásokkal, azok eredményeivel elszámoljanak, így szükséges megvizsgálni, hogy
milyen megállapításokat tehetünk a tanácsadási intézkedésekre induktív módon, azaz a tapasztalati adatokból,
tényekből kiindulva (evidence based) (Hárs, 2009). A kutatás, a szakpolitika, a gyakorlat és az elmélet közötti
folyamatos kapcsolódás és információáramlás szükséges a hatékony tanácsadás érdekében, ezen tényezők komplex
és dinamikus összefüggésrendszerét szemlélteti az 1. ábra:

1. ábra: Az elmélet, a szakpolitika, a kutatás és a gyakorlat egymásra hatása
(forrás: Hughes, Gration, 2009b)
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A karrier-tanácsadás hatása nem egyértelműen látható és mérhető, a beavatkozások és hatások közti kapcsolat
nehezen igazolható, ami a tényeken alapuló vizsgálatokat (evidence based) különösen fontossá teszi. Annak ellenére,
hogy a karrier-tanácsadás komoly kutatási eredményekre tekint vissza, alig vannak olyan kutatások és kutatóhelyek,
amelyek a tanácsadás hatékonyságának fontos közpolitikai jelentőségű kérdését vizsgálnák. A kutatások, ha vannak
is, elszórtak, egyszeriek, következtetéseik bizonytalanok, kevés a visszacsatolás a megfogalmazott feladatok és a
politika felé (Bimrose, Barnes, 2008).
Az álláskeresők számára nyújtott csoportos tanácsadáson, illetve tréningen részt vettek esetében kiemelten jelentős
a hatás kérdése, azaz a tanácsadás után annak vizsgálata, hogy a beavatkozásnak milyen kimenete, eredménye van,
elért-e valamilyen hatást, és így kiderülhet, van-e értelme a tanácsadási szolgáltatásoknak. A kérdés indokolt, hiszen
jelentős közpénzeket fordítanak erre a tevékenységre, keveset tudunk azonban arról, hogy az adófizetői forintok
ilyen módon történő elköltésének van-e értelme és hozadéka, azaz hogy az álláskeresők elhelyezkedését,
továbbképzését végső soron elősegíti-e.
Jelen kutatásban azokat a jellemzőket, indikátorokat vizsgáltuk, melyek egyrészt a munkanélküliség, másrészt a
pályatanácsadás szempontjából a szakirodalmi adatok alapján relevánsnak tekinthetőek, amiket a csoportos
tanácsadás célként határoz meg, illetve amit az elméleti keret kiemelten kezel. Den Boer (2005) összefoglalására
utalva, aki egy komplex rendszerbe helyezve szemlélteti az indikátorok típusait, három nagy szintet különböztetve
meg: az egyén, a szervezet és a nemzeti szintet, amelyek mindegyikénél vizsgálhatóak a bemeneti, a folyamat és a
kimeneti változók, jelen kutatás az egyéni szint 360 fokos vizsgálatát tűzte ki célul. Érdemes megjegyezni azonban,
hogy ha az egyéni célok teljesülnek, ha egyéni szinten változás érhető el, akkor annak társadalmi, és végső soron
nemzeti szinten is hatása van. Ilyen közösségi szintű változás lehet pl. a kirekesztettség csökkenése, a társadalmi és
gazdasági jóllét növekedése (Hárs, 2009).
A dolgozat arra keresi a választ, hogy az álláskeresőknek nyújtott különböző csoportos tanácsadási formák,
tréningek pontosan hogyan befolyásolják a résztvevők életét, elhelyezkedését. Mintázatok után kutattunk arra
vonatkozóan, hogy a munkavállalói csoport jellemzői, illetve az elvárt és kapott támogatás jellege milyen módon
fejtik ki hatásukat a különböző indikátor-változókra, azaz a különböző jellemzőkkel rendelkező személyek (input
változók) a csoportos tanácsadás hatására (process) milyen változásokat élnek át (output változók). A kutatás ily
módon hasznos útmutatóul szolgálhat a jövőben a szolgáltatások hatékonyabbá tételében, hiszen az eredmények
ismeretében célzott szakmai támogatás nyújtható a különböző jellemzőkkel rendelkező álláskeresők részére, amely
költséghatékonyságot és jobb elhelyezkedési mutatókat eredményezhet egyidejűleg.
Elméleti keretként a szociális tanuláselmélet szolgál. Azért találtuk ezt a megközelítést különösen alkalmasnak a
téma körbejárására, mert meggyőződésünk, hogy az érintettek egy részénél a tanult tehetetlenség és a külső
kontrollhely a személyiséget áthatva befolyásolja az élet számos területét, így a munkakeresést is. Úgy gondoljuk
azonban, hogy mivel ez a működésmód tanult, egy tanulási folyamat hatására jött létre, ezért egy újabb tanulási
folyamat ezt módosíthatja, korrigálhatja (unlearn-relearn). Ebben az elméleti kontextusban vizsgálva a jelenséget, a
tanácsadás, mint tanulási folyamat, illetve mint problémamegoldás konceptualizálható, az egyén kognitív stílusa, az
általános énhatékonysága, a gondolkodásának rugalmassága és zártsága-nyitottsága, illetve a szempontváltás
képessége különös hangsúlyt kapnak. A fő fogalmakat mutatja be a 2. ábra egy címke-felhő formájában.
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2. ábra: Fogalmakból alkotott címke-felhő
Ami a témaválasztáskor vezérelt, az a személyes és szakmai érdeklődésen túlmenően a társadalmi hasznosság
növelése volt, és úgy gondoljuk, hogy ez a jelen vizsgálat fő erénye: a gyakorlatba jól visszaforgatható
eredményekhez vezet, létező társadalmi és pszichológiai kérdések megválaszolásához ad támpontokat. akár
szakpolitikai döntésekhez is hasznosítható egy kiemelt fontosságú, Európa- és Magyarország-szerte egyre nagyobb
problémát jelentő területen (munkanélküliség kezelése), és egy olyan populációról kaphatunk képet, melyről
ismereteink szórványosak és nem naprakészek (a jelen álláskeresői). A téma azért is izgalmas, mert a
szakirodalomban kevés említés esik a csoportos tanácsadás hatékonyságméréséről, speciálisan álláskeresői mintán
még kevésbé vizsgálták a beavatkozások hatását. A jelenség elméleti megközelítése (tanácsadás, mint
problémamegoldás, mint újratanulás és átstrukturálás) egy létező, de a szakirodalomban eddig keveset említett
gondolkodási keretet nyújt a témához.
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A DOLGOZAT SZERKEZETE

A dolgozatban az álláskeresőknek nyújtott csoportos tanácsadás hatásaival foglalkozunk Az elméleti részt a munka
egyén életében betöltött szerepének bemutatásával, az erre vonatkozó elméletek ismertetésével indítjuk, ezt követi
az érem másik oldalának bemutatása: mi történik, ha az egyén elveszti munkáját, milyen hatással van ez rá, és milyen
védőfaktorokat ismertet erre vonatkozóan a szakirodalom. A magyarországi helyzet címszó alatt egyrészt a
munkanélküliség történeti és társadalmi kontextusát mutatjuk be, hiszen a jelenség kulturálisan és történelmileg
beágyazott, értelmezéséhez elengedhetetlen ennek megismerése, másrészt a hazai ellátórendszer (szűken a
témához köthető) ismérveit vázoljuk. Itt kap helyet az aktuális munkaerőpiaccal és foglalkoztatottsággal összefüggő
statisztikai adatok ismertetése is.
A munkanélküliség egyéni és társadalmi szintű bemutatását követően a tanácsadás, mint tevékenység bemutatása
következik: kitérünk a pályatanácsadásra, az LLG koncepcióra, a csoportos tanácsadásra és a tréning módszerre. Az
ötödik blokk a szűkülő fókusz jegyében a nemzetközi és hazai hatékonyságvizsgálatok eredményeit, indikátorait
tartalmazza. Az elméleti rész zárásaként ismertetjük az általunk a vizsgált változókat. A 3. ábra mutatja az elméleti
rész felépítését.

3. ábra: Az elméleti rész szerkezetének bemutatása
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I.

ELMÉLETI HÁTTÉR

1. A MUNKA ÉS SZEREPE AZ EGYÉN ÉLETÉBEN

Ahogyan a munkavállalásra irányuló motiváció és a munka életünkben betöltött szerepe, úgy a munkavégzés módja
is sokféle lehet (pl.: bérmunka, vállalkozás, önkéntes munka). Bár lényegében bárki elveszítheti munkáját, aki
dolgozik, Bánfalvy (2003) szerint a munkanélküliség fogalma a bérmunkához kapcsolódik.1 A bérmunkás ugyanis
olyan ember, akinek nincsenek saját eszközei a munkavégzéshez, ahhoz tehát, hogy munkát tudjon vállalni,
munkabér fejében el kell szegődnie az ilyen eszközök tulajdonosaihoz. Bánfalvy szerint munkanélküli az a
bérmunkás, „aki szándéka és szükséglete ellenére nem dolgozhat” (Bánfalvy, 2003. 10. oldal). Mivel a bérmunkás
megélhetésének alapvető forrása a munkabér, ha nem jut munkához – és így munkabérhez sem – kevés lehetősége
van ennek pótlására alternatív jövedelemforrások révén.
Bánfaly a kötődés-elméletében kifejti, munkanélkülivé válás annál nagyobb mértékben sújt valakit, minél nagyobb
mértékben kötődik az illető a bérmunka világához. A kötődés erősségét (kizárólagosságát) az alábbi tényezők
befolyásolják (Bánfalvy, 2003):
•
•
•
•
•

hosszú ideig tartó, kizárólag a bérmunkához való szocializáció
kizárólag a bérmunka világában adekvát ismeretek
bérmunkás státushoz kapcsolódó társadalmi szerepkészlet
bérmunkásként való identifikáció
mások szemében bérmunkásként való identifikálódás

Levonható az a következtetés, hogy a bérmunkás – a gazdasági jellemzőkön túl – életvitelében, értékrendjében,
törekvéseiben, emberi kapcsolataiban, tehát szociokulturális és szociálpszichológiai karakterkészletében is
bérmunkás: „nemcsak munkavállaló, hanem mással össze nem téveszthető szociokulturális entitás is” (Bánfalvy
2003., 10. old.). A munkanélküli egy olyan bérmunkás, aki nincs alkalmazásban.
Bánfalvy (2003) ezt a definíciót fontosnak tartja a munkanélküliek körének meghatározásában. Érvelése szerint, ha
munkanélkülinek tekintenénk mindazokat az embereket, akik nem dolgoznak, akkor ezzel egy kategóriába
sorolnánk a munka nélkül maradt bérmunkást (aki akarata és szükséglete ellenére nem tud munkát vállalni), a
milliomost (akit munkavállalásra anyagi okok nem kényszerítenek) és a nyugdíjast (akinek nyugdíja biztosít
megélhetést). A munkanélküli egy olyan bérmunkás, akinek életszükséglete és életformája az, hogy bérmunkásként
dolgozik, és akinek a munkabéréből kell megélnie. Mint írja, a munkanélküliség pszichológiai következményeit
bagatellizáló megközelítések közös jellemzője, hogy a munkanélküli fogalmát addig tágítja, amíg olyanok is
belekerülnek, akiknél a patológiás, negatív hatások már nem kimutathatóak. Érvelése szerint az állás nélküli
bérmunkás nem csak anyagilag veszélyeztetett, hanem életének alapjai, pillérei inognak meg, ha a számára
kizárólagosan lehetséges produktivitás lehetetlenné válik: nemcsak gazdasági gondokkal fenyegeti, hanem életének
egészét, folyását, identitását is megrengetheti. A bérmunkás lét nem csak forrása és formája egy embercsoport
egzisztenciájának és társadalmi státuszának, hanem identitásának tartalma is egyben (Bánfalvy 2003). A modern

1

A szerző következetesen a bérmunka és bérmunkás fogalmát használja a könyvében, ami némileg idegenül csenghet,
helyette az alkalmazott, vagy munkavállaló kifejezés talán szerencsésebb volna, a leírásban azonban átvettük a
terminológiát és Bánfalvy munkája kapcsán a bérmunkás kifejezést használjuk.
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bérmunka manifeszt jövedelemszerzési funkción túl tehát egy sor látens funkcióval is bír. Ezek az egyén társadalmi
élete szempontjából alapvetőnek tekinthető funkciók más tevékenységekben is megjelennek, de soha nem ilyen
komplex módon. A bérmunkásnak nem önmagára a bérmunkára van szüksége, hanem az általa közvetített
manifeszt és látens élményekre (Bánfalvy 2003).
A munka sokak számára sokkal több, mint a megélhetés forrása. Warr (1982) megemlíti, hogy többszörösen igazolt
tény, hogy az emberek nagy része saját bevallása szerint folytatná a munkáját akkor is, ha megengedhetné magának
azt, hogy ne dolgozzon többet, ami arra utal, hogy a pszichológiai haszna nagyobb a munkának, mint a költsége. A
különböző elméletek különböző válaszokat adnak arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen funkciót tölt be az egyén
életében, mik motiválják az egyént a munkavégzésre, és ennek megfelelően különböző választ kaphatunk arra a
kérdésre is, hogy a munka elvesztése, a depriváció mit okoz. Azt, hogy a munka elvesztése és a munkanélküliség
állapota hogyan hat az egyénre, számos tényező befolyásolja: egyéni és környezeti tényezők, illetve a
munkanélkülivé válás módja egyaránt meghatározóak lehetnek
A munka és annak egyén életében betöltött szerepe az érem két oldalaként vizsgálható: egyrészt érdekes kérdés,
hogy mit jelent a munka az egyén számára, milyen többszintű funkciót tölt be az életében – másrészről ugyanez a
kérdés megközelíthető az ellenkező irányból is, nevezetesen a munka elvesztésének következményei felől.
A kérdésfelvetés kapcsán a következő főbb elméletek születtek: a deprivációs elméletek (Jahoda funkcionális
elmélete és Warr vitaminmodellje sorolható ide) azt a közvetítő tényezőt határozzák meg, amely megléte a munka
kiemelt szerepét indokolja az életünkben (vagy másik oldalról, aminek elvesztése a lélektani változásokért felelős az
állásvesztés kapcsán), Fryer cselekvési esélytelenség elmélete a materiális javak szerepét emeli ki, míg néhány
elmélet az identitás szerepét hangsúlyozza (pl. Tajfel). A szakaszelméletek tárgyalása a következő fejezetben
történik, ezek (pl Borgen és Amundson 1984) a kauzális összefüggések feltárása helyett a munkanélküliség érzelmi
dinamikáját, időbeli lefolyását írják le (Székely 2003).
Jahoda funkcionális elméletét az 1930-as években Marienthalban végzett kutatása alapján dolgozta ki, és máig talán a
legnagyobb hatású pszichoszociális elméletek köré sorolható a munkanélküliség témájában. Az egyén mentális
egészsége szempontjából kiemelt jelentőségű a szociális környezet, melynek egyik eleme a munka, illetve a
foglalkoztatás. A munka a manifeszt funkciója mellett, nevezetesen, hogy jövedelmet és megélhetést biztosít az
egyén számára, rengeteg látens funkcióval is bír, ezek a személy lélektani szükségleteit elégítik ki: a munka
strukturálja az időt, családon kívüli társas kapcsolatokat biztosít, az egyéni törekvéseken túlmutató kollektív célokat
határoz meg, az alkotás és hozzáértés élményét nyújtja, meghatározza a státust és identitást és aktivitásra késztet. A
látens funkciók egy része a munkán kívül más tevékenységekben is jelen lehetnek, de semmi másban nem jelennek
meg ilyen nagy számban és ilyen összefüggő rendszerben. A funkcionális elméletben tehát a munka elvesztése
következtében a szükségletek kielégítése válik lehetetlenné, a munkanélküli kireked abból az intézményből, amely
alapvető pszichés szükségleteit kielégíthetné, más szavakkal: megszűnnek a mentális egészség fenntartásához
szükséges látens tényezők (Székely 2003). Az öt funkció – öt kötelék, ami a valósághoz köt. Még ha a valóság, amihez
a kötelékek kötnek, kellemetlen is (pl.: az időkeret túl merev, a munkatársakkal való viszony rossz, a célok
homályosak vagy elfogadhatatlanok, a státus alacsony, a tevékenyég unalmas vagy kimerítő), akkor is jobb, ha
vannak, mint ha nincsenek. Funkciói biztosítása tekintetében a munkának nincs valódi alternatívája. A különböző
szabadidős tevékenységek a munka kiegészítéseként jók, helyettesítőjeként azonban nem (Jahoda, 1981).
A marienthali vizsgálat egyik érdekes eredménye volt, hogy nem a legrosszabb jövedelmi helyzetben lévő családok
sérültek a leginkább a munkanélkülivé válás hatására, hanem a korábbi jövedelemhez mért veszteség és az ezzel járó
kényszerű lemondás mértéke befolyásolta az érintetteket: azaz magasabb jövedelemszintnél is megkezdődhet. A
pszichés teher csak részben ered abból, hogy a jövedelemcsökkenés új életforma kialakítását teszi szükségessé, és az
átállásnak nehézségei vannak; a nagyobb nehézséget az okozza, hogy a társadalmi kontextusban lévő nívótól és
elvárástól elmarad a munkanélküli életvitele (Bánfalvy 2003). Jahoda a marienthali vizsgálatok összegzése kapcsán
arra jutott, hogy a munkanélküliségnek öt pszichológiai szempontból jelentős következménye van: az idő
érzékelésének zavara, a társadalmi kapcsolatok szűkülése, a kollektív tevékenységekben való részvétel hiánya, a
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társadalmi státus megrendülése és az identitás elbizonytalanodása, illetve a rendszeres tevékenységek hiánya
(Bánfalvy, 2003).
Jahoda elméletét több ponton kritizálják: egyrészt nem veszi figyelembe azt, hogy a munkanélküliség különböző
életkorokban különböző mértékben hathat negatívan (a fiatalokra és idősekre kevésbé intenzív negatív hatással van,
míg a középkorúakra nagyon erőssel). Ennek van egy némileg meglepő, kompenzatorikus hatása is: igaz ugyan, hogy
a munkaerőpiacon eleve létező előnyök és hátrányok társadalmi csoportok szerinti egyenlőtlen eloszlása a
munkanélküliség esetében újratermelődik, azaz a legvédtelenebb és legkiszolgáltatottabb munkavállalók válnak
leggyakrabban munkanélkülivé, ugyanakkor az ő esetükben kisebb a távolság a foglalkoztatotti és munkanélküli
életforma között, ezért a munkahely elvesztésekor kevésbé sérülékenyek, mint azok, akik arányaiban többet
veszítenek a a munkanélküliség miatt. A magasabb végzettségűek ritkábban válnak munkanélkülivé, ám a relatív
veszteség (anyagiak, státus, önértékelés, külső megítélés) az ő esetükben nagyobb a munkanélkülivé válás esetében,
mint az alacsonyan kvalifikáltak esetében. A munkanélküliség szociálpszichológiai terhei tehát nem a legrosszabb
helyzetű munkanélküliek esetében a legdrámaibbak, hanem akiknél az állapotváltozás relatíve a legnagyobb
(Bánfalvy 2003). Másrészt az elmélete alapján a legrosszabb munka is jobb, mint a munkanélküliség, amit pl.
Winefield (1993) egy longitudinális vizsgálatban cáfolt (idézi Székely 2003). Az elmélet hozadéka lehet, hogy
ráirányította a figyelmet azokra a járulékos veszteségekre, amelyeket a munka elvesztése magával hozhat, és ezek
tudatosítása a jobb megküzdést tesz lehetővé.
A vitaminmodell a funkcionális elmélethez hasonlóan a pszichés egészség megőrzéséhez szükséges tényezőket
hangsúlyozza, és ezt egy orvosi modell, a vitaminok hatásmechanizmusának analógiájával teszi. A modell
megfogalmazója, Warr (1987) pszichológiai értelemben jó és rossz munkáról, valamint jó és rossz munkanélküliségről
beszél. A jó munkahely (és a jó munkanélküliség) jellemzői Warr szerint az alacsony pszichológiai terhelés, a magas
jövedelem, a változatos munka, a szaktudás kibontakoztatása, a stabilitás, a jó munkahelyi légkör és a magas
társadalmi megbecsültség. A rossz munkahelyet (és a rossz munkanélküliséget) a fentiek ellenkezője jellemzi. Warr
(1987) kilenc olyan tényezőt említ, amik a lelki egészségre hatással vannak: a tevékenység feletti kontroll, a
készségek kibontakoztatásának lehetősége, a célok kitűzése, a változatosság, a környezet és munkafolyamat
átláthatósága (visszajelzések, szerepek világossága, perspektívák), a jövedelem, a fizikai biztonság, a társas
kapcsolatok és a társadalmi megbecsültség (és a munka személyes jelentősége). Ezek a jellemzők a vitaminmodell
szerint olyanok, mint a vitaminok: meglétük nélkülözhetetlen az egészséghez, hiányuk megbetegítően hat. Szintén a
vitaminokhoz hasonlóan azonban, míg egyes jellemzőkből minél több van, annál jobb – legfeljebb bizonyos
mértéken felül már nem hoznak több hasznot (mint a vízben oldódó vitaminok, pl. a C vitamin), addig mások túlzott
mértéke akár káros is lehet (mint a zsírban oldódó vitaminok, pl. D- és E-vitamin). A fenti kilenc tényező közül három
– a pénz, fizikai biztonság és társadalmi megbecsültség – semmilyen mennyiségben sem káros C és E vitaminként
viselkedik. A többi hat (tevékenység feletti kontroll, képességek kibontakoztatásának lehetősége, célok kitűzése,
változatosság, bejósolhatóság, társas kapcsolatok) pedig A és D vitaminként. Ha a tevékenység feletti kontroll túl
nagy, akkor ez túlzott felelősségérzetet alakíthat ki, ami szorongáshoz vezethet; a túlzott változatosság erős stresszforrássá válhat, a társas érintkezés túlzott mértéke pedig a megfelelő munkavégzéshez szükséges magánszféra
fenntartását veszélyeztetheti (Bánfalvy 2003).
A vitaminmodell sok tekintetben átfed Jahoda funkcionális elméletével, különösen a látens funkciók kapcsán, ám
azon túllép, és így magyarázatot tud adni olyan jelenségekre is, amikre az nem tudott: két tényező beiktatásával (a
kontroll lehetősége és a képességek használata) már magyarázatot ad arra, hogy miért nincs különbség pszichés
szempontból a rossz foglalkoztatás és a munkanélküliség között. A vitaminmodell jól magyarázza a munkanélküliség
különböző életkorú munkavállalókra gyakorolt eltérő hatását, továbbá arra is magyarázatot ad, hogy miért változik a
munkanélküliség időtartamának függvényében a lelki egészségre gyakorolt hatása: a káros következmények azonnal
fellépnek a fenti tényezők csökkenésekor (azaz a munkahely elveszítésekor), de az elbocsátást követő néhány
hónapban mérséklődik ez a negatív hatás. Ahogy az álláskereső kézbe veszi a helyzetét, és pótolja a külső
tényezőket („vitaminokat”), strukturálja az életét (alkalmazkodik az új élethelyzethez, csökken a bizonytalansága,
célokat dolgoz ki, napirendet alakít ki stb). A „vitaminhiány” (pl.: tevékenység feletti kontroll hiánya) különböző
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pszichológiai problémákat eredményezhet, mely esetben a megoldás a hiányzó „vitaminok” megfelelő pótlása, akár
munkahelyváltással, akár más módon. Vagyis nemcsak a munkanélküliség, hanem a munkahely is lehet ártalmas. A
szélsőségesen „rossz” munkahelyek akár a munkanélküliségnél is károsabb körülményeket teremthetnek a
környezeti „vitaminok” tekintetében. A munkahelyek tehát a pszichológiailag jótól a rosszig sokfélék lehetnek, és a
munkanélküliség által teremtett körülmények esetében is hasonló kontinuum képzelhető el (Warr, 1987). Az
elméletből adódó következtetés ellentétes Jahoda (1981) nézetével, mely szerint még a rossz munka is jobb, mint ha
nincs munka.
A cselekvési esélytelenség elméletben az indoklás pont ellenkező irányú, mint a funkcionális elmélet esetében: míg
utóbbi a látens tényezőkre vezeti vissza a munkanélküliség negatív hatásait, addig Fryer a manifeszt tényezőket,
nevezetesen az anyagi eszközök elvesztését nevezi meg okként. Indoklása szerint tehát a munkanélküliséggel járó
anyagi depriváció az, ami a viselkedésbeli és lelki változásokat indukálja: az egyén ugyan aktív, ám a pénztelenség, a
szegénység meggátolja a cselekvésben, beszűkíti a lehetőségeit, eszköztelenné teszi őt (Székely 2003).
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MUNKANÉLKÜLISÉG

A MUNKANÉLKÜLISÉG TÍPUSAI
A munkaerő-piaci kínálat és kereslet arányának mentén megkülönböztetnek abszolút, strukturális és
súrlódásos/frikcionális munkanélküliséget.
Abszolút munkanélküliségről akkor beszélhetünk, ha a munkaerő-piaci kínálat abszolút értékben kisebb, mint a
kereslet, így elkerülhetetlen, hogy adódnak munkanélküliek. Ez a típus rendkívüli gazdasági helyzetekben, mint
például gazdasági válságot követő időszakban fordul elő.
Strukturális munkanélküliségnek nevezik azt, mikor a kínálati és a keresleti oldal szerkezete különböző: ilyenkor tehát
nem számszerű eltérésről, hanem a két oldal szerkezetbeli, összetételbeli különbségéről van szó. Ez a fajta
egyensúlyvesztés lehet szakmai, ez jellemzően egy gazdasági fejlődés, technikai vívmány, gazdasági szerkezeti
átalakulás után alakul ki: sok korábban szükséges munkakör megszűnik a leépülő gazdasági területeken, az újonnan
létrejövő munkakörökben pedig nem képes a szabaddá vált munkaerő a régebben szerzett kompetenciáit
alkalmazni. Akár az is elképzelhető, hogy a létrejövő munkahelyek száma magasabb, mint a megszűnőké, mégis
sokan válnak munkanélkülivé. Az átstrukturálódás általában időigényes, mivel az új területeken való elhelyezkedésre
átképzésre, esetleg lakhelyváltoztatásra van szükség, addig azonban fennáll a munkanélküliség. A szakmai
szerkezeten túl a strukturális munkanélküliség visszavezethető regionális, életkori okokra és ezek kombinációira is, a
lényeg a keresleti és kínálati oldal szerkezeti eltérése.
A frikcionális munkanélküliség a munkaerő szabad áramlásához, mobilitásához, rugalmasságához köthető, esetében a
munkaerőpiaci keresleti és kínálati oldal között nincs jelentős eltérés, az állapot arra vezethető vissza, hogy a két
oldal nem találkozik egymással.
Ezen három típus elkülönítése fontos, mivel máshogy hat az érintettekre: a munkanélkülire csakúgy, mint a
közvetlen környezetére és a társadalmi megítélésére, illetve más jellegű eszközökkel lehet velük szemben
beavatkozni is. Míg gazdaságpolitikailag az első típus ellen egyértelműen makrogazdasági eszközökkel szoktak
beavatkozni, egyéni szinten a tehetetlenség normális reakció és csak a túlélési stratégiák kialakítása viheti előre az
egyént, addig a második két típust a gazdasági működés normális velejárójának tartják. A strukturális
munkanélküliség esetében az egyén aktívan tud reagálni (átképzés, költözés stb), így a helyzet megélése egészen
más, hiszen az ellen lehet küzdeni, kulcsfontosságú az alkalmazkodás képessége, lehet lépéseket tenni: az egyén
aktív alakítója és résztvevője a folyamatnak, az ellentmondás feloldható a két oldal valamelyikének szerkezeti
átalakítása által. A frikcionális munkanélküliség esetében jók az elhelyezkedési esélyek, a munkanélküliség állapota
átmeneti, ilyenkor a munkaerő-piaci információk hatékony áramoltatása lehet a feladat, hogy a két egymáshoz illő
oldal megtalálja egymást. Könnyen belátható, hogy milyen nagy jelentősége van az adott típus beazonosításának,
hiszen az egyes eszközök specifikusak, amely az egyikben hatékony, a másikban eredménytelen lesz, illetve
utalhatunk itt a pszichológiai támogatás különbözőségére is: a megváltoztathatatlan külső körülmények az érzelmi
megküzdést kívánják meg, míg a második két típusnál a problémafókuszú megküzdés lehet adaptív (Bánfalvy 2003).
Az újabb kutatások arra világítanak rá, hogy a munkanélküliség nem egyszerűen egy gazdasági-társadalmi probléma,
mint azt a korábbi elméletek láttatták, hanem ennél egy sokkal komplexebb, a magatartástudományok
eszköztárával értelmezhető jelenség, mely az egyén szociális és pszichés jellemzőinek, életmódjának,
énintegritásának, identitásának fenyegetettségével, illetve negatív irányba történő elmozdulásával járhat együtt
(Léder és mtsai, 2002).
A Magyarországi statisztikai adatokat árnyalja az a közismert tény, hogy a szürke- és feketegazdaságban jelentős
tömegek dolgoznak, ami megkérdőjelezi a számadatok felhasználhatóságát és megbízhatóságát. Ezen túlmenően
érdemes leszögezni, hogy a munkanélküliség hatása pszichológiai szempontból sokkal több embert érint, mint arra
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az adatokból következtetni lehet, hiszen az álláskereső környezetét (pl. családját) is negatívan befolyásolja az
állásnélküliség. Különösen kiszolgáltatottak és nehéz helyzetben vannak a kiskorú hozzátartozók (Léder és mtsai,
2002).
A mai gazdasági helyzetben különösen fontos lehet a szakirodalom azon megállapítása, hogy a munkanélküliség
legnehezebb, és emiatt legtöbb egészségügyi és pszichés problémát okozó szakasza a munkanélküliséggel
fenyegetettség állapota – tehát a fenyegető munkanélküliség, amikor az aktív dolgozó anticipálja állásának
elvesztését (Léder és mtsai, 2002).
A MUNKANÉLKÜLISÉG HATÁSAI
A korábban uralkodó nézettel szemben, mely a munkanélküliségre elsősorban gazdasági, kisebb részben társadalmi
problémaként tekintett, a modern kutatások a magatartástudományok szerepét hangsúlyozzák a téma
tanulmányozása kapcsán. Jó gazdasági körülmények között élő egyéneknél is rámutattak a jóléti nyugati
társadalmakban végzett kutatások az életmód, az identitás, a társas és pszichés jellemzők negatív változására, az
énintegritás fenyegetettségére. A munkahely elvesztése sok esetben társas és lelki kötelékek megszakadását jelenti,
ennek a veszteségnek a megélését természetesen számos tényező befolyásolja, mindenesetre az érintettek nagy
részének nehézséget jelent ennek a köteléknek a megszűnése, az átképzés, a munkahely-változtatás vagy a tartós
munkanélkülivé válás (Léder és mtsai, 2002).
Bánfalvy (2003) szerint a bérmunkás annál inkább „valódi” bérmunkás (következésképpen annál inkább sújtják a
munkanélküliség negatív következményei), minél inkább igaz rá, hogy
1.

nincs a munkabéren kívül alternatív jövedelme

2.

nincs számára a bérmunkán kívül más, élményeket és ismereteket nyújtó tevékenység

3.

hosszú ideje bérmunkás, ezért a státuszhoz tartozó szociálpszichológiai karakter kialakult és megszilárdult.

A munka elvesztése és a tartós munkanélküliség olyan élethelyzet, ami az érintettek bio-pszicho-szociális állapotára
egyaránt hatással van. Három összefoglaló mű alapján összegezzük a munkanélküliség egyénre gyakorolt hatásait:
Lázár (2001) az egészségre gyakorolt hatásokra fókuszál, Székely (2003) elsősorban a harmincas és nyolcvanas
években, angolszász nyelvterületen, valamint a kilencvenes években Magyarországon végzett kutatásokon alapuló
szakirodalom alapján dolgozik, és Léderer (2002) elsősorban az 1980-as évek német szakirodalom áttekintése
alapján az alábbi hatásokat összegzi:
-

-

-

gazdasági, materiális hatások:
jövedelem csökkenése (Aiken 1968),
pénzügyi kényszerhelyzet (Liem Liem 1988),
gazdasági instabilitás, mint fő veszélyeztető tényező (Brenner, Mooney, 1982)
életvitel anyagi összetevőinek leromlása (Fryer, 1992)
életmódbeli változások:
több időt tölt alvással és TV nézéssel (Jahoda 1999),
fizikai mozgástér és tevékenységi kör beszűkülése, több idő lakáson belül, időbeli
dezintegráció (Jahoda 1999),
alacsony aktivitás szint, passzivitás (Fagin, Little 1984),
közéleti, politikai aktivitás csökkenése (Jahoda 1999)
érzelmi hatások:
depresszió, szorongás növekedése (Jahoda, 1999), (Dew, Boromet, Penkower, 1991),
(Rudas, Tondo, Musio, Penda 1991),
reménytelenség (Israeli 1935),
kilátástalanság, apátia (Jahoda 1999),
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-

-

-

-

-

élettel való elégedettség érzésének csökkenése (Warr, 1987)
érzelmi hullámzás, önértékelés csökkenése (Leventman, 1981), képtelenség erőfeszítés
kifejtésére (Jahoda 1999),
unalom érzése (Jahoda, 1987)
identitás változása
önkép és identitás változása (Amundson, 1993),
értéktelenség érzése, kisebbrendűség érzése (Branthwaite, Garcia 1985)
szociális stigma (Kelvin 1984), (Kelvin, Jarrett 1985)
önkategorizáció, mint munkanélküli (identitásába beépül) (Jahoda, 1987)
addikciók, devianciák:
alkoholfogyasztás nő (Catalano, 1993),
dohányzás erősödik (Lee 1991),
drogfogyasztás fiatal férfiaknál (Winefield, Tiggeman 1989), bűnesetek elkövetése
(Catalano 1993),
bűnesetek áldozatai (Winefield 1995)
szomatikus tünetek, immunológiai hatások:
testi egészség romlása, magas vérnyomás (Brenner 1971),
fizikai megbetegedések (Warr 1984),
kardiovaszkuláris betegségek, rheumatoid arthritis (Lazersfeld és Jahoda 1933),
debilizáló faktor, mely a pszichés és fizikális betegségek (Hilbert és Hermann 1982),
munkanélküliek könnyebben és gyorsabban betegszenek meg (Zlotnick, Cassanego 1992),
munkanélküliek krónikus betegségét rosszabb prognózis jellemzi, elhúzódó
munkanélküliség immunkompetencia-csökkentő hatása (Arnetz és mtsai, 1987)
mortalitás:
magasabb mortalitási ráta munkanélküliek között (Iversen, Andersen, Christoffersen,
Keiding 1987),
magasabb öngyilkossági ráta (Moser, Fox, Jones 1984), (Pritchard 1992)
társas hatások:
társas aktivitás csökkenése, marginalizáció, izoláció (Jahoda, 1999)
családi kapcsolatok romlása, válások (Liem, Liem 1988),
családtagok romló egészségi állapota: gyengébb egészség és fokozott morbiditás
munkanélküli férfiak feleségeinél (Moser és mtsai, 1984)

Jahoda marienthali vizsgálatainak összegzése kapcsán arra jutott, hogy a munkanélküliségnek öt pszichológiai
szempontból jelentős következménye van: az idő érzékelésének zavara, a társadalmi kapcsolatok szűkülése, a
kollektív tevékenységekben való részvétel hiánya, a társadalmi státus megrendülése és az identitás
elbizonytalanodása, illetve a rendszeres tevékenységek hiánya (Bánfalvy, 2003). Az attitűdváltozás ijesztően gyorsan
zajlik le, néhány hónap leforgása alatt el lehet jutni a teljes passzivitás és apátia állapotába, melyből a visszatérés
nagyon nehéz. Az időgazdálkodás változásáról egy szemléletes példa: …”{az ember} azt gondolhatja, hogy a
munkanélküliség, összes nyomorúsága ellenére, a korlátlan szabad idő miatt mégiscsak jelent némi nyereséget is.
Pontosabb megfigyelések során azonban ez a szabad idő tragikus ajándéknak bizonyul. Munkájuktól megfosztva és a
külvilágtól elvágva a munkások elveszítették az idő felhasználásának morális és anyagi lehetőségeit. Ők, akiknek
immár nem kell sietniük, semmibe sem fognak bele, szabályozott egzisztenciájukból lassacskán a kötetlenbe, a
semmibe csúsznak le. Ha visszatekintenek e szabad idő egyes szakaszaira, az égvilágon semmi sem jut eszükbe, ami
megérné a fáradtságot, hogy meséljenek róla.”… (Jahoda, Lazersfeld, Zeisel 1999). Jahoda vizsgálatának egyik fő
következtetése az volt, hogy a munkanélküliség immateriális (pszichés, szociális, egészségi stb) következményei
súlyosabbak, mint az egyéni gazdasági problémák, és ezek a nem anyagi jellegű károk sok esetben
visszafordíthatatlanok (Bánfalvy, 2003).
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Az identitás, az önmeghatározás változására jó példa Jahoda, Lazersfeld és Zeisel (1999, idézi Tauszik, 2010)
véletlenül nyert eredménye: az egyik kitöltendő kérdőíven a „foglalkozás” rovatnál a válaszolók fele
munkanélküliként írta le magát, 25% megjelölt egy szakmát, 25% pedig a szakma megadása mellett jelezte, hogy
nincs állása. Ez jól jelzi az önkategorizáció változását, a szakmai identitás elbizonytalanodását, ami az adtok elemzése
alapján ráadásul elsősorban a középkorúakat érintette leginkább. A fiatalabbak a tanulmányaik, az idősebbek végig
dolgozott életük alapján határozták meg magukat.
László János és munkatársai (1998) vizsgálatában 175, középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő vett részt:
1. tartós munkanélküliek: az iskola befejezése óta több mint egy éve munkanélküliek
2. elhelyezkedettek: az iskola elvégzése után, hosszabb-rövidebb munkanélküliség után egy éven belül
elhelyezkedettek és azóta tartósan foglalkoztattak
3. friss munkanélküliek: az iskola befejezése óta néhány hónapja munkanélküliek
A szerzők a három csoport elhelyezkedésre, elhelyezkedés kudarcára, illetve a munkahely elvesztésére vonatkozó
attribúcióit vizsgálták, és lényeges eltéréseket találtak közöttük. A tartós munkanélküliek (külső és belső) stabil
okokkal (pl.: talpraesettség hiánya, munkahely hiánya) magyarázták azt, hogy az emberek általában nem találnak
munkát, míg saját maguk esetében az elhelyezkedés kudarcát (stabil és instabil) külső okoknak (pl.: munkahely
hiánya, balszerencse) tulajdonították. Mások sikeres elhelyezkedése mögött belső, kontrollálható okokat (pl.: jó
fellépés, sok erőfeszítés) sejtenek. Ez – túl azon, hogy a cselekvő-megfigyelő torzítást idézi – azt mutatja, hogy a
tartós munkanélküliek a sikeres elhelyezkedésre vezető okokat nem vonatkoztatták magukra (tehát nem
gondolkodtak magukról úgy, mint akinek jó fellépése van és erőfeszítést tesz a siker érdekében). A friss
munkanélküliek ezzel szemben elhelyezkedésük sikertelenségét kontrollálható okokra vezették vissza (pl.: kitartás
hiánya, időráfordítás hiánya), vagyis helyzetüket önmaguk által irányíthatóbbnak ítélték. A sikeresen
elhelyezkedettek az álláskeresés kudarcát stabil belső (pl.: képességek hiánya) és külső (pl.: gazdasági válság)
okokkal magyarázták. A sikeres elhelyezkedés mögött stabil belső okokat feltételeznek (pl.: jó fellépés) (idézi
Tauszik, 2010).

A MUNKAHELY ELVESZTÉSÉNEK PSZICHODINAMIKÁJA - SZAKASZELMÉLETEK
A munkahely elvesztését, mint tárgyvesztést, avagy a deprivációs értelmezési keretet a Jahoda alkotta modell óta
alkalmazzák a munkahely elvesztését leíró biopszichológiai elméletek, és egyre gyakrabban interpretálják azt mint
kötődések megszakadását (Léder és mtsai, 2002). A Bowlby-féle kötődéselmélet alapján a munkához fűződő
kapcsolataink meghatározó részét képezik a kognitív-érzelmi kötődési rendszerünknek, személyközi
kapcsolatainknak, elvárásainknak, észleléseinknek, és így a munkahely elvesztése nemcsak az ahhoz fűződő társas
hálózat sérülését, hanem önmagában is kötelékszakadást (detachment) és kognitív-érzelmi szeparációt jelenthet.
Ezek alapján tehát a munkához és munkahelyhez fűződő viszonyrendszerek esetében is affiliatív
kapcsolatrendszerről beszélhetünk, ami a rendszerben lévők teljes életterére (társas, biológiai és pszichológiai
szintjeire) is kihat (Léder és mtsai, 2002). A traumakutatás egyik viszonylag friss irányát képviselik Van der Kolk
kutatásai, melynek az egyik nóvuma az, hogy a fókuszt visszafordították a lélekről a testre azáltal, hogy a traumás
emlékezést neurobiológiai megközelítésben értelmezték. Hipotézisüket az elháríthatatlan sokk állatkísérletes
modelljére alapozták, felfogásuk szerint a trauma a memóriában időtálló módon és pontosan kerül megőrzésre, ami
aztán a hosszú távú és gyakran késleltetett hatásokért felelős poszttraumás stressz betegségben (Gáti, 2002). Van
der Kolk pszichotraumatizációs elméletében leírtak alapján minden pszichotrauma lényege az affiliatív kötelékek
felbomlása, a személyiség affiliatív motivációs rendszerének sérülése (Léder és mtsai, 2002).
A munkahely elvesztésének pszichodinamikájának mélyebb megértéséhez a más tárgyvesztési folyamatok jó alapul
szolgálhatnak, ezek közül különösen gyakran említik a szerzők a gyász folyamatának analógiáját. Parkes
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meghatározása szerint mindkettő pszichoszociális fordulatnak (psychosocial transition) tekinthető, mivel hosszan
tartó hatásuk van, az egyén számára az életkörülmények megváltozása szükségessé teszi a világról alkotott
elképzelések újrarendezését, és a felkészülésre kevés időt hagyva, gyorsan játszódnak le (Mallon, 2008). Léder és
mtsai (2002) összesítik a két folyamatot meghatározó jellemzőket, és markáns párhuzamokat találnak: mind a gyász,
mind a munkanélkülivé válás feldolgozását nagyban befolyásolja a társas támogatás mértéke és az egyén
személyiségjellemzői és megküzdési stratégiái (az emocionális stabilitás és kontrollhit pozitívan hatottak, míg a
helyzetet tagadók és kilépni akarók esetében gyakori pszichoszomatikus tüneteket találtak). Az elveszítetthez
(személy, avagy munka) való viszony, a függés mértéke (munkával való azonosulás, hivatástudat) is mindkét esetben
fontos tényező, a kötődés mértéke és a gyászreakció súlyossága közötti szignifikáns kapcsolat az előző bekezdésben
tárgyalt kötődés elméletet látszik alátámasztani, akárcsak Archer és Rhodes (1993) keresztmetszeti vizsgálata,
melyben a gyászreakció, a munkához való kötődés és a munkahely elvesztésének összefüggéseit vizsgálták. A
vizsgálatban arra jutottak, hogy az állásukat elvesztettek 27 százaléka mutatott a gyászreakció kritériumainak
egyértelműen megfelelő választ, ami ráadásul az állásvesztés óta eltelt időtől független volt, ez pedig a
szakaszelméleteket és az adaptációt cáfolni látszik, bár a vizsgálat keresztmetszeti jellege az eredmények ilyen
jellegű értelmezését megkérdőjelezi.
További hasonlóságok mutatkoznak a gyász és a munkanélküliség pszichológiai élménye között, ha azok időbeli
lefolyást vizsgáljuk: a szakaszokra bontás ugyan a részleteket tekintve szerzőnként más és más, azokat egymás mellé
helyezve azonban dinamikájukban hasonló leírásokat kapunk. Warr (1984) és Kelvin és Jarett (1985) szerint a
munkanélkülivé válást követően a sokk, majd a hitetlenség vagy optimizmus lép fel, végül pedig elfogadjuk a
helyzetet. Briar (1977) a sokk, aktív keresés, depresszió, tehetetlenség és az alkalmazkodás mintázatát látja a
munkanélküliség idői elnyúlásában. Hill (1977) a gyász szakaszaiként említi a sokkot, distresszt, majd az adaptációt,
Bowlby (1980) a tárgyvesztés szakaszaiként a sokk, tagadás, a kétségbeesés és alkalmazkodás lépcsőit adja meg.
(idézi Léder és mtsai, 2002). A gyász szakaszainak némileg eltérő leírását ismerteti Pilling (2003), ő a következő
szakaszokat írja le: anticipációs gyász, sokk, kontrollált szakasz, tudatosulás, átdolgozás és adaptáció. Ha a veszteség
előrelátható, átélése már az esemény tényleges bekövetkezése előtt megkezdődhet (anticipációs gyász). Ez
megkönnyítheti, bár esetenként meg is nehezítheti a veszteség feldolgozását. A munkanélkülivé válással való
párhuzam itt is felfedezhető: ha a munkahely elvesztése nem váratlanul következik be (pl.: határozott idejű
szerződés lejárta, cég megszűnése, nyugdíjazás közeledése), az anticipáció segítheti az esemény bekövetkezésére
való felkészülést. Elősegítheti a konstruktív feldolgozást (pl.: a munkahelyről való érzelmi „leválás”, új célok
felfedezése, új lehetőségek iránti nyitottság), de járhat negatív következményekkel is (pl.: munkahelyhez való
kötődés erősödése, düh és ellenségesség az ottmaradókkal szemben, munkatársi kapcsolatok elmérgesítse) (Tauszik
2010). Kicsit távolabbról szemlélve azonban láthatjuk, hogy ezek mind illeszkednek a Kübler-Ross által leírt öt
szakaszt tartalmazó elméletbe, mely a halálos betegség elfogadását írja le, és amely általánosabb szinten az élet
egészében, egy végleges változást hozó helyzethez való alkalmazkodás lelki aspektusait írja le. Ezek a szakaszok az
izoláció vagy elutasítás, düh és agresszió, alkudozás, depresszió és végül a belenyugvás (Léder és mtsai, 2002).
A munkanélküliség szakaszelméleteinek hátterében az az előfeltételezés húzódik meg, hogy a munkanélkülivé válás
és a munkanélküli lét során zajló pszichés élmények egymástól elkülöníthető, jellegzetes mintázatú és bejósolható
szakaszokra oszthatók. Az elméletek által leírt szakaszok hasonlóságot mutatnak egymással, és a krízisekre, nehéz
életeseményekre adott reakciókkal (veszteség, betegség, gyász) kapcsolatban kidolgozott modellekkel (Székely
2003). Az egyes szakaszok jellege, és ebből fakadóan a hatásmechanizmusa is lényeges eltéréseket mutat.
A történések szintjén Léder és munkatársai (2002) a következő szakaszokat írja le Harold G. Kaufman alapján,
zárójelben az élmények, eseményekhez kapcsolódó jellegzetes érzelmek vannak:
1. fenyegető munkanélküliség helyzete, anticipáció (bizonytalanság, stressz, szorongás)
2. elbocsátás, munkanélkülivé válás (veszteség-élmény, rossz hangulat, önértékelés csökkenése,
önhibáztatás, elbizonytalanodás, passzivitás, napi rutin felborulása)
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3. rövid távú munkanélküliség időszaka, munkavesztéstől számítva első 6 hónap (aránylagos anyagi
biztonság, remény, jellemző lehet a „mézeshetek” vagy „nyaralás” hangulat, sok esetben utazás, vásárlás,
költekezés, mint élményforrás, optimizmus és szorongás váltakozása)
4. tartós munkanélküliség (anyagi tartalékok kimerülése, fenyegető anyagi gondok, fokozódó kétségbeesés,
depresszió, reménytelenség, társas elszigetelődés, devianciák, egészségi állapot romlása).
Jahoda marienthali vizsgálatai alapján megfogalmaztak négy szakaszt, a sokk után az optimizmust, majd a
pesszimizmust, végük a fatalizmust élik meg.
Zawadski és Lazarsfeld (1935, idézi: Bánfalvy, 2003) hat szakaszt ír le, mely szemléletesen érzékelteti, milyen lelki
stációi vannak a munkanélküliségnek:
1. az elbocsátáskor: harag, sértettség, lesújtottság, bosszúvágy, gyűlölet, felháborodás
2. bénultság, apátia
3. viszonylagos mentális egyensúly visszanyerése: megnyugvás, kijózanodás, aktivitás, alkalmazkodás,
remény
4. kudarcok hatására: remény gyengülése
5. a helyzet súlyosbodásával, megtakarítások apadásával: reménytelenség, lesújtottság
6. apátia, majd az aktivitás-passzivitás, reménykedés-reménytelenség váltakozása
A szakaszok között dinamikus kapcsolat van, az egyik jellege befolyással lehet a másikra: könnyen belátható, hogy a
fenyegető munkanélküliség helyzetében, szorongásos bizonytalanságában egész mást jelent a felmondás
bekövetkezte, mint egy váratlan és azonnali munkavesztés.
Kidolgozottabb és empirikusan is alátámasztott elmélet Amundson és Borgen hullámvasút modellje (Borgen,
Amundson, 1992), melyben a munkanélküliség során átélt érzések, élmények egy hullámvasút csúcsaihoz és
mélységeihez hasonlíthatóak, ezt szemlélteti a 4. ábra.

4. ábra: Amundson és Borgen hullámvasút modellje (Farkas, 2011)
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Amundson és Borgen a hullámvasút modellben annak folyamatát írják le, hogy tekintve, hogy a munka életünkben
központi jelentőségű, így elvesztése súlyos érzelmi veszteséget jelent, ezért az érzelmi ciklus a (már fentebb röviden
bemutatott) Kübler-Ross modell alapján (1988) egy tagadási szakasszal kezdődik, és a dühön, alkudozáson és a
depresszión keresztül vezet az egyén útja az elfogadásig. A veszteség feldolgozásának ezen a pontján a személy
elfogadja a vesztségét, és felismeri egy új állás szerzésének szükségességét: elindul az álláskeresési szakasz, melyben
a lelkesedés, stagnálás, frusztráció és apátia érzései uralkodnak. Későbbi modelljüket kiegészítették a jojóeffektussal: az álláskeresés során átélt visszautasítások, kudarcok, a visszajelzések teljes hiánya az egyénben a
levertség, értéktelenség, társas elszigetelődés érzéseit váltotta ki. Ezt a negatív időszakot a passzivitás és apátia
zárja, mivel elveszti reményét a negatív visszacsatolások (vagy éppenséggel a visszajelzések teljes hiánya miatt), és
egy kis időre van szüksége, míg a személyes erőforrásait és motivációját újra aktiválni tudja, és újra elkezd állást
keresni. A kudarcok azonban sok esetben folytatódnak, amik az érzelmi egyensúly ismételt elvesztését okozzák, és a
sorozatos visszautasítások hatására az újra és újra visszaszerzendő érzelmi egyensúly egyre alacsonyabb szinten
stabilizálódik, ami az értéktelenség fokozódó érzéséhez és csökkent álláskeresési aktivitáshoz vezet.

I. ciklus: GYÁSZ
1. Tagadás

„Ez nem történhet meg.”, „Ez nem lehet igaz”, „Ez biztos valami tévedés.”

2. Harag, düh

„Majd pont maga fogja eldönteni, ki megy, ki marad”, „Maga egy gonosz ember, hogy engem
elbocsát, de majd megbűnhődik érte”, „Miért pont engem pécézett ki ez a szemét főnök?”

3. Alkudozás

„Mi lenne, ha mégsem küldenének el?”, „Látják, mennyire szükség van a munkámra”, „mit számít
az, hogy egy emberrel több, vagy kevesebb, hiszen sok területen használható vagyok!”

4. Depresszió

„Miért pont én?”, „Felesleges vagyok, nem érdemes élnem”, „Nem hiányzom én senkinek, ha nincs
pénzem”

5. Beletörődés

„Megpróbálok így élni”, „Tőlünk sokakat elbocsátottak, én is beleestem”, „Elvesztettem a
munkámat, munkanélküli lettem”

II. ciklus: MUNKAKERESÉS
1. Lelkesedés

„Ez talán egy új lehetőség számomra”, „kizárt dolog, hogy ne tudjak elhelyezkedni”, „Elkezdtem a
munkát hajtani”

2. Stagnálás

„Elfáradtam”, „Nem számítottam arra, hogy visszautasítanak”, Elment a kedvem attól, hogy
áruljam magam”

3. Frusztráció

„Lejárom a lábam, és nem kellek senkinek”, Vajon valóban betöltötték azt az állást, mire
odaértem, vagy csak én nem kellettem? „Miért büntet az isten engem?”

4. Apátia

„Valószínűleg ügyetlen voltam”, „Nem érdemes nekem csinálnom semmit”
1. táblázat: A hullámvasút modell szakaszai és jellemző érzelmi állapotai, megnyilvánulásai (Farkas, 2011)
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A hullámvasút modellben az első szakasz tehát a hullámvölgy, amelyben a munka elvesztése, a gyász a meghatározó
érzelmi élmény. A hullámvölgyben negatív érzelmi – hangulati reakciók jelennek meg, melyeknek az a célja, hogy a
munkanélküli idővel elfogadja saját helyzetét. A hullámvölgyben lévő munkanélküliek nehezen közvetíthetők,
mozgósíthatók, képezhetők, hiszen a negatív érzelmi állapot kevéssé teszi befogadóvá a személyiséget, ez a szakasz
két héttől néhány hónapig is elhúzódhat. Az első ciklus utolsó szakasza, a belenyugvás, már az érzelmi hullámvasút
felszálló szakaszának kezdete, hiszen itt kezd az egyén érzelmi – hangulati élete stabilizálódni. A szerzők
feltételezték, hogy a következő fázis, a munkakeresés maga is munka. Ennek kezdetén a személyben lelkesedés
alakul ki, mint sok új tevékenység esetén, és egyben nyitottabb, reménytelibb állapotba kerül (Farkas, 2011).
A lelkesedés szakaszában az álláskereső irányító félként keresi a lehetőségek közül a számára megfelelőt vagy
elérhetőt. Néhány visszautasítás után, a stagnálás fázisában az álláskereső kezdi azt érezni, hogy befektetett
energiái nem hozzák meg a kívánt eredményt. Ez az időszak tele van sikertelenül végződő munkahely-kereséssel,
ilyenkor a munkanélküli átéli személyes energiaforrásainak csökkenését, kedvetlen, fáradékony lesz, lassan
kialakulhat az elesettség, tehetetlenség érzése. A frusztráció és apátia átélésével az álláskereső ismét érzelmi
hullámvölgybe jut. Egyre nehezebben viseli el kudarcait, belefárad az elutasításokba, és védekezésül közömbössé,
apatikussá válik. Ez az állapot hosszan elhúzódhat, jellemző lehet önmaga hibáztatása, miközben változtatni nincs
már erejük, így a kiégés érzelmi reakciója során a személy önbecsülése fokozatosan csökken (Farkas, 2011). A modell
szakaszait a hozzá kapcsolódó érzésekkel szemlélteti az 1. táblázat.
Összességében a szakaszmodellek hiányosságaként róhatjuk fel, hogy leíró jellegűek, a változások okát, az egyes
szakaszok másikba fordulását nem magyarázzák, gyakran lineáris jellegűek (holott gyakran cirkularitás jellemző a
leírt lelki folyamatokra, illetve hátracsúszások is elképzelhetőek, melyeket nem magyaráz) és általánosító jellegűek,
nem differenciálnak kellőképpen a szociodemográfiai jellemzők mentén, és így érvényességük köre sem tisztázott.

A MUNKANÉLKÜLISÉG POZITÍV HATÁSAI
Egyes szerzők a munkanélküliséggel kapcsolatban pozitív hatásokat is említenek. Az esetek egy részében ezek a
jótékony hatások a testi egészség javulását jelentik, és az egészségkárosító munkahelyi környezetből való
kiszakadásra vezethetők vissza (Warr, Jackson, Banks, 1988, idézi Tauszik 2010). Jahoda, Lazarsfeld és Zeisel (1999)
is beszámol hasonló eredményről: a textilgyárban nehéz fizikai munka zajlott, ártalmas környezeti tényezők (por, zaj)
mellett. Ezek megszűnése sokak egészségi állapotának javulásához járult hozzá – és ez tulajdonképpen a
vitaminmodell mondandójával cseng egybe, nevezetesen, hogy a munkahely is lehet ártalmas (lásd elméleti
bevezető első rész).
A munkanélküliségnek azonban lehetnek olyan pozitív hatásai is, melyek a pusztán negatív hatások megszűnéséből
fakadó előnyökön túlmutatnak. Fryer és Payne (1984) elsősorban magasan kvalifikált egyéneknél talált arra példát,
hogy a munka elvesztése után nőtt az elégedettség (idézi Székely 2003). Ennek a tartós munkanélküliekkel
foglalkozó longitudinális vizsgálat eredményei szerint vannak néhányan (a vizsgálatban résztvevők 5-10%-a), akiknek
sikerül pozitív lehetőségeket felfedezniük a munkanélküliségben, és ezzel elkerülhetik (legalábbis enyhíthetik) az
egyébként jellemző módon megjelenő depressziót. Ez lényegében egy átkeretezésnek, kognitív átstrukturálásnak
feleltethető meg. Az ilyen „proaktív” munkanélküliekre jellemző többek között a saját életükön túlmutató, a
munkavállalástól független érdeklődési kör (pl.: sport, művészet, politika), a (másokhoz viszonyítva) kiemelkedő
aktivitás, és a jó pszichikus egészség. Székely (2003a) szerint vannak, akik a felszabaduló időt képesek jól kihasználni,
és így többet foglalkoznak családjukkal vagy önmagukkal. A kedvező hatások egy további csoportjába a
megtapasztalt pozitív személyes változások tartoznak, amik akkor jelentkeznek, ha a munkanélküliek új
képességekre és személyes tulajdonságokra találtak rá önmagukban, illetve fontos értékeket fedeztek föl életükben
(Tauszik, 2010).
Warr és munkatársai (1982) szerint a munkanélküliséghez való alkalmazkodás kétféle lehet:
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1. Rezignált adaptáció: az elhelyezkedésre irányuló törekvések csökkenése, érzelmi kivonulás a
környezetből, tevékenységek beszűkülése, a fenyegető eseményekkel szemben védekezésként az új
helyzetek és társas összejövetelek kerülése.
2. Konstruktív adaptáció: a munka nélkül maradt személy aktív lépéseket tesz a munkaerő-piacon kívüli
tevékenységekben való részvétel irányába (pl.: új hobbik, társas kapcsolatok szélesítése, önkéntes munka).
Az ilyen „jó megküzdők” a tartós munkanélküliek kisebb részét alkotják.
A jó megküzdés hátterében Warr (Warr, 1987; Warr, Jackson és Banks, 1988) a következő tényezőket feltételezi:
-

kompetencia: problémákkal való megküzdés képessége

-

aspirációk: realisztikus célok kitűzése és aktív erőfeszítés az elérésük érdekében

-

autonómia: független,önálló és felelős cselekvés, valamint másokkal való interakciók sikeressége
(tehát a függetlenség és a kölcsönösség egyensúlya).

Ezeknek a jellemzőknek a megléte segíti tehát a helyzettel való megfelelő megküzdést munkanélkülivé
válás esetén (idézi Tauszik, 2010).

VÉDŐFAKTOROK: A MUNKANÉLKÜLISÉG NEGATÍV HATÁSAINAK ELLENSÚLYOZÁSÁRA
A testi-lelki egészség feltétele, hogy párhuzamosan azzal, hogy összehangoljuk a környezeti elvárásokat és
pszichológiai céljainkat, mindeközben testi, fiziológiai egyensúlyunkat is folyamatosan fenntartjuk. Ez a kettős,
egymásra épülő szabályozás a modern, civilizált világunkban sokszor csak igen nehezen biztosítható (Kopp, Prékopa
2011).
A vizsgálatok áttekintése kapcsán Léder és munkatársai (2002) arra a megállapításra jut, hogy a munkanélküliség
hatásai kapcsán felsorolt negatív következmények kisebb valószínűséggel következnek be a megélt stressz
csökkentése révén, ha a személy problémaorientált megküzdési stratégiát alkalmaz, megfelelő társas támogatása
van, és úgy érzi, kontrollja van a helyzet fölött.
A megküzdés, vagyis hogy egy nehéz, újszerű élethelyzet milyen reakciókat vált ki, alapvetően az egyén
megbirkózási készségeitől függ. A személyiség stresszel szembeni védettségét a megküzdő potenciálok integrált
működése biztosítja, ezeket összefoglalóan pszichológiai immunrendszerként definiálja Oláh (1999).
Fontos hangsúlyozni, hogy az ember esetében nem egyszerűen alkalmazkodásról van szó, hanem arról, hogy a
céljaink megvalósítása során hogyan tudunk megküzdeni a nehézségekkel, ezt nevezzük allosztázisnak. Ha kialakul a
sikeres megküzdés, megbirkózás képessége, egyre nehezebb célokat tűzhetünk ki magunk elé, és az eredményesség
élménye fokozza énerőnket, kompetenciaélményünket, hatékonyságunkat (Kopp és Prékopa (2011). Kopp és
Prékopa (2011) leírásában az ember-környezet egyensúlyának fenntartását biztosító, a kontrollvesztés
valószínűségét csökkentő legfontosabb tényezők a következők:
-

célravezető (adaptív) megküzdési, konfliktusmegoldási stratégiák
célravezető, adaptív attitűdök, beállítottság
a társas támogatás, szociális háló.

A munkanélküliség kapcsán az egyén szintjén érvényesülő védőfaktorok között fontos megemlíteni a szocio-kognitív
szabályozó folyamatokat. A viselkedéskontroll három területet ölel fel: a kognitív, érzelmi és végrehajtó
dimenziókat. A kontroll kognitív aspektusa a személynek a helyzet feletti kontrollal kapcsolatos önbecsülésére
vonatkozik, arra, hogy az adott helyzetet mennyire érzi kontrollálhatónak. A helyzet feletti kontroll nagyrészt az
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előzetes tapasztalatokon alapszik, de szubjektív voltából adódóan a személy önnön képességeivel kapcsolatos
meggyőződései érzelmileg átszínezik. Az énhatékonyság pontosan ezekkel az ún. kognitív-emocionális
folyamatokkal kapcsolatos, a személy saját képességeibe vetett optimista hitét jelenti (Bandura 1997, idézi Brassai
2011). Az magas énhatékonysággal jellemezhető személy bízik abban, hogy képes lesz sikeresen véghezvinni
cselekvéses szándékait. A saját képességeinkbe vetett optimista hit általában a viselkedésváltozás alapfeltétele, a
preventív viselkedésformák gyakorlásának legfőbb kognitív-viselkedéses prediktora (Brassai, 2011).
Lazarus (1993) az egyén életében felmerülő nehézségekkel való megküzdés két módját említi: a problémafókuszú
megküzdés a helyzet megoldására, a probléma elhárítására, míg az érzelemfókuszú megküzdés a helyzettel
kapcsolatos érzelmek kezelésére, enyhítésére irányul. A kétféle megküzdési mód alkalmazhatósága azon múlik,
hogy az adott helyzet megváltoztatható, befolyásolható-e. Amennyiben igen, a problémafókuszú megküzdés a
célravezető. Ha a helyzet nem befolyásolható, nem változtatható meg, akkor az érzelemfókuszú megküzdés lesz
hatékony. A munkanélküliség a kontrollálhatóság szempontjából összetett helyzet, mert a megoldás részben rajtunk
múlik, részben nem (vagyis részben kontrollálható, részben nem), így mindkét megküzdési módra szükség lehet. A
problémafókuszú megküzdés ebben a helyzetben az álláskeresést jelenti, míg az érzelemfókuszú megküzdés a
munka nélkül töltött hétköznapok különféle kihívásainak leküzdésére és az álláskeresés során átélt kudarcok
kezelésére vonatkozik (Tauszik, 2010).

PROBLÉMAFÓKUSZÚ MEGKÜZDÉS: HATÉKONY ÁLLÁSKERESÉSI STRATÉGIÁK
Az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek elengedhetetlenek az elhelyezkedés sikeréhez. Fontos, hogy az álláskereső
a munkaerőpiac „eladója”, áruját (munkaerejét, teljesítőképességét, elkötelezettségét, tudását, fejlődési
képességét) megfelelően kínálja (Tauszik, 2010). A hatékony álláskeresés az alábbiakat feltételezi (Tauszik, 2010):
-

munkaerő-piaci helyzetünk ismerete (pl.: végzettségünk, szakmai tapasztalatunk, erősségeink,
gyengeségeink),

-

pontosan tudjuk, milyen állást szeretnénk, és milyen feltételek mellett tudunk dolgozni (munkaidő,
időbeosztás, munkavégzés helye, fizetés, egyéb elvárások, stb.),

-

tudjuk, hol és hogyan keressünk állást,

-

aktívan, rendszeresen, széles körben és ötletesen keressünk,

-

tudjuk, hogyan pályázzunk meg egy álláshirdetést, megfelelően elkészített pályázati anyagokkal
(pl.: önéletrajz, motivációs levél, referenciák, végzettséget igazoló bizonyítványok, erkölcsi
bizonyítvány) rendelkezünk,

-

megfelelő önérvényesítési és kommunikációs készségekkel rendelkezünk a munkaerőpiacon való
érvényesüléshez.

Az elhelyezkedést a külső tényezők is befolyásolják, szerencse is kell hozzá. Vagyis a hatékony álláskeresés
szükséges, de nem feltétlenül elégséges a sikerhez, ezért szükséges felvérteződni az érzelemfókuszú megküzdés
technikáival is.
AZ ÉRZELEMFÓKUSZÚ MEGKÜZDÉS LEHETŐSÉGEI
Úgy tűnik, a munkanélküliség negatív hatásaival való sikeres megküzdés (egyik) kulcsa az aktivitás fenntartása,
vagyis valamilyen, a személy számára jelentőségteli tevékenységbe való intenzív bevonódás. Bánfalvy (2003) szerint
a munkanélküliek között (pszichológiailag) jobb helyzetben vannak azok, akiknek a munka világától független,
önmeghatározásuk szempontjából fontos, sok időt és energiát igénylő tevékenység (élményforrás) áll a
rendelkezésükre. Muller és mtsai. (1996, idézi Tauszik, 2010) ausztráliai tartós munkanélküliekkel végzett
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vizsgálatukban nem tapasztalták az önértékelés csökkenését azoknál a személyeknél, akik aktívan belevetették
magukat különböző tevékenységekbe (pl.: sportolás, önkéntes munka). Warr, Jackson és Banks (1988, idézi Tauszik
2010) szintén a munkaerőpiacon kívüli tevékenységek iránti érdeklődés, nyitottság és az ezekben való részvétel
szerepét hangsúlyozzák a munkanélküliséghez való konstruktív adaptáció elérésében. Bár a szerzők az általuk
vizsgált tartós munkanélküliek kisebb részénél figyelték meg a megküzdésnek ezt a hatékony módját, Bánfalvy
(2003) megjegyzi, hogy az ilyen jellegű tapasztalatok hasznosak lehetnek a többi munkanélkülire nézve is: a
munkanélküliséggel nehezen megbirkózók számára segítséget jelenthet az ilyen védőfaktorok „mesterséges”
kialakítása, vagyis annak szorgalmazása, hogy vegyenek részt tanfolyamokon, éljenek sportolási, önképzési
lehetőségekkel, végezzenek önkéntes munkát, stb (Tauszik, 2010). Fontos a munkanélküliség során szinte
bizonyosan jelentkező negatív érzelmekkel (csüggedéssel, kedvetlenséggel, reménytelenséggel) való megküzdés
képessége is. Seligman (1975) a depresszió alapjának a jóllétünk szempontjából fontos események feletti kontroll
elvesztését, vagyis a tanult tehetetlenség kialakulását tekinti. Például a korábbi állás elvesztése és az új állás keresése
során tapasztalt sorozatos kudarcok és a kontroll hiánya tanult tehetetlenséghez vezethetnek, ami a keresés
sikerességébe vetett hit és az arra fordított erőfeszítés csökkenésében nyilvánulhat meg. A depresszió, illetve a
tanult tehetetlenség kezelésének központi eleme Seligman szerint annak a meggyőződésnek a visszaállítása, hogy a
fontos események felett igenis lehet kontrollt gyakorolni. Ez olyan tevékenységek révén érhető el, amik kontrollérzetet adnak és megerősítéshez vezetnek.
Mindenki megtalálhatja a saját maga számára leginkább megfelelő praktikát (pl.: segítés másokon, háziállatokkal
foglalkozás). Seligman (1975) saját maga számára önmaga munkára kényszerítését találta a leghatékonyabbnak, pl.:
cikket írni, elolvasni egy nehéz szöveget, bonyolult matematikai problémákat megoldani. Bármi megfelelő lehet, ami
segít megtapasztalni, hogy az erőfeszítések eredményre vezetnek. A kitartás azonban itt elengedhetetlen: aki feladja
félúton, az állapota rosszabbodására számíthat a kudarc újbóli átélése miatt (Tauszik, 2010).
A negatív érzelmekkel való megküzdés egy további lehetősége a társaság keresése. Bár több adat szól arról, hogy a
munkanélküliség a társas kapcsolatok leépülésével, megromlásával járhat, úgy tűnik, a kapcsolatok fenntartása jó
ellenszere a munkanélküliség káros hatásainak. Warr, Jackson és Banks (1988, idézi Tauszik, 2010) összefoglalója
szerint minél több időt tölt valaki jó társaságban, annál kevésbé jelenik meg nála szorongás és depresszió. A társas
kapcsolatok és a (mind érzelmi, mind instrumentális) támogatás fenntartása fontos a lelki egészség megőrzése
érdekében – úgy a munkanélküliség, mint az élet bármely más nehézsége esetében.
Az érzelemfókuszú megküzdés még számos más formát is ölthet. Az interneten rengeteg önsegítő anyag található
munkájukat elvesztett emberek számára. Ezek nagy vonalakban az alábbiakat javasolják:
•

önmagunk ösztönzése („tartsuk magunkban a lelket”)

•

napi időbeosztás megtervezése

•

megfelelő életmód fenntartása (evés, alvás, testedzés, feltöltődés, relaxáció)

•

elfoglaltság fenntartása, hasznos időtöltések (pl.: amire korábban sosem szakítottunk időt, több idő a
családdal, ingyenes/olcsó időtöltések)

•

kapcsolatok ápolása (társas támogatásban részesülés és részesítés)

•

negatív érzelmek feldolgozása

•

pozitív élmények gyűjtése, pozitív hozzáállás erősítése

•

erősségeink számbevétele, tudatosítása

Jahoda (1988) szerint semmi sem enyhíti olyan hatásosan a munkanélküliség negatív pszichés hatásait, mint a (minél
gyorsabb) újbóli munkába állás. Ez a következtetés egyszerűen levezethető Jahoda első részben ismertetett
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funkcionális elméletéből, melyben a munkavégzés manifeszt és látens funkcióiról beszél, kiemelve, hogy a munkának
nincs valódi alternatívája az öt funkció biztosítása szempontjából: a szabadidős tevékenységek szerinte csak
kiegészítésnek jók, helyettesítésnek nem. A támogatásnak az újbóli, minél hamarabb történő elhelyezkedésre kell
irányulnia, minden egyéb segítség legfeljebb a munkanélküli lelki terheinek viselését könnyítheti meg. A mi
értelmezésünkben ez azonban egyáltalán nem felesleges, ha segít elkerülni azt, hogy a terhek nyomása alatt az illető
idővel összeroppanjon, és ne tudjon továbbmenni. Ha sikerül fenntartani (a kudarcok ellenére is) az álláskeresésre
irányuló erőfeszítéseket, elkerülni a lecsúszást és a tartós munkanélkülivé válást, az már fontos eredménynek
tekinthető. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációja
sokkal nehezebb és több erőfeszítést, ezáltal komolyabb anyagi ráfordítást igénylő feladat, mint a korábbi
visszavezetés vagy a prevenció (Tauszik, 2010).
Székely a munkanélküliségre mint pszichoszociális életátmenetre tekint, saját megfogalmazása szerint: „a
munkanélküliség olyan gazdasági, társadalmi tényezők által kiváltott átmeneti élethelyzet, változás, amely jelentős
hatást gyakorol az állástalanná vált egyén érzelmi állapotára, önmagával és világgal kapcsolatos feltételezéseire és
hiedelmeire, magatartására, valamint munkakész állapotára” (Székely, 2000, idézi Bánfalvy 2003). Az ő értelmezése
alapján tehát a legjobb, ha abban támogatjuk az állás nélkül maradt személyt, hogy minél könnyebben, minél kisebb
anyagi, érzelmi és kapcsolati veszteséggel vészelje át a munkanélküliség időszakát, és minél hamarabb találja meg a
számára megfelelő állást.
A fenti áttekintés alapján úgy tűnik, hogy a munkanélküliség nagyon átható negatív következményekkel járhat, és az
ezekkel való megküzdésben azok lesznek sikeresek, akik a munka funkcióit, a belőle származó előnyöket minél
teljesebb módon tudják pótolni életükben, illetve akik ebben a nehéz élethelyzetben felfedezik a fejlődés
lehetőségét. A munkanélküliség negatív hatásainak ellensúlyozása nem „önmagáért való” cél. A valódi cél a mielőbbi
újbóli elhelyezkedés, melyet a problémaorientált megközelítés mozdít elő; a káros hatásokkal való megküzdésre
azonban éppen azért van szükség, hogy ez egyrészt minél előbb megtörténhessen, másrészt hogy addig is, amíg
nem történik meg, az érintettet minél kevésbé (és minél kevésbé maradandó módon) terheljék: az érzelemfókuszú
megküzdés szerepe sem elhanyagolható tehát (Tauszik, 2010).
Amundson és munkatársai (2013) összesítik azokat a tényezőket, amik segítik a munkanélküliség hatásaival való
megküzdést, és azokat, amik rombolják ezt a megküzdési készséget. Ezeket szemlélteti az 2. táblázat:
Pozitív tényezők

Negatív tényezők

1. A család támogatása

1. Visszautasítás

2. A barátok támogatása

2. Anyagi nyomás

3. Pozitív gondolkodás

3. Ügynökségekkel való kapcsolat

4. Pályamódosítás, továbbképzési tervek

4. A jövő bizonytalan vagy negatív

5. Részmunkaidős vagy átmeneti munka

5. Álláskeresési tevékenység

6. Álláskereső vagy támogató csoportok, pályatanácsadás

6. Negatív gondolkodás

7. Azonnali álláskeresés, munkakapcsolatok építése

7. Családi problémák

8. Fizikai aktivitás
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2. táblázat: A munkanélküliség hatásaival való megküzdést befolyásoló tényezők

Toffler (1980) három alapvető emberi szükségletről beszél:
•

közösségi (a valahová tartozás érzése, egy nagyobb csoport tagjának lenni,

•

jelentőség iránti (hozzájárulni valamihez, értékesnek lenni),

•

struktúra iránti (kiszámítható napi ritmus, bejósolhatóság, állandóság a mindennapi életben, ezzel járó
biztonságérzet).

Könnyen belátható, hogy a támogató tényezők a szükségletek kielégítéséhez segítenek hozzá, a hátráltató tényezők
a szükségletek elérését csökkentik. A két korábbi szempontrendszer (a szükségletek és a megküzdést befolyásoló
tényezők) jól egyesíthető egy rendszerben (3. táblázat). Jól látható, hogy a negatív oldal a pozitív oldal negatív
tükörképét jelentik (Amundson és munkatársai, 2013).

Pozitív tényező

Negatív tényező

Közösségi
szükséglet

Családok és barátok támogatása, csoportban
való részvétel

Családi problémák

Jelentőség iránti
szükséglet

Pozitív gondolkodás, részmunkaidős vagy
átmeneti munka, csoportban való részvétel

Visszautasítás, bizonytalan vagy negatív jövő,
negatív gondolkodás, anyagi nyomás

Struktúra iránti
szükséglet

Munkakapcsolatok, részmunkaidős vagy
átmeneti munka, fizikai aktivitás, csoportban
való részvétel

Valóságtól való elszakadás, napi ritmusból
való kizökkenés

3. táblázat: Segítő és hátráltató tényezők a munkanélküliségben
A csoportos pályatanácsadás kiváló eszköz a munkanélküli személyek támogatására, hiszen a pozitív tényezők közül
ez egy olyan lehetőség, mely mindhárom szükségletet kielégíti egyidejűleg. Ennek szemléltetésére példaként
bemutatunk egy idézetet Amundson és Borgen (1986) kutatásából, melyben a résztvevőkkel készültek interjúk a
csoportos tanácsadásról:
23 éves férfi, munkás:
„ Igazán megérte eljönni a csoportba, mert minden napra adott valami tennivalót. Mikor felkel az ember
reggel, van hová menni, úgy érzi, csinál valamit, nem pusztán csak pazarolja az idejét. Mikor lejöttem ide a
csoportba, mindenki segíteni akart, és én is segíteni akartam másoknak.” (Amundson és munkatársai, 2013.,
30. oldal).

ÉLETVEZETÉSI KOMPETENCIA
Az életvezetési készségek magas színvonala egyértelműen protektív tényező az egyén mentálhigiénés állapotának
szempontjából. A testre való nagyobb odafigyelés, az értékek helyes kezelése, a megküzdési mód jó megválasztása,
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a szoros kapcsolatok helyes kezelésével nyert társas támogatás mind a szubjektív jóllét és az élettel való
elégedettség megalapozói.
Az életvezetési kompetencia fogalma átfogó módon ragadja meg mindazokat az internalizált eszközöket, melyeket
az egyén élete során felhasználhat bármilyen nemű nehézségeinek leküzdésére. Egy olyan, folyamatosan változó,
fejlődő, átalakuló elemekből álló készséggyűjteményen alapuló kognitív rendszer, ami a problémamegoldást
támogatja, és segít az egyénnek a környezeti feltételekhez igazodva, a személyes szükségleteinek, céljainak
megfelelően megoldani a feladatot (Kiss, 2009).
„Az életvezetési kompetencia a társas rendszerekben való személyes létezés egyén számára optimális feltételeinek
megteremtését szolgáló készségek, képességek, attitűdök összessége. Életkor és élethelyzet specifikus
összetevőket tartalmaz. Egy adott életszakasz életvezetési kompetenciajellemzőinek elemzésében meghatározó a
fejlődési feladatok támasztotta fejlődési, illetve az aktuális, élethelyzettel összefüggő akcidentális krízisek alkotta
pszichológiai szituáció, és ezt a helyzetet átélő személy helyzetre és megoldási lehetőségeire vonatkozó
percepcióinak sajátossága. Ilyen értelemben az életvezetési kompetencia az életeseményekkel való megküzdés
folyamatában nyert tapasztalatok alapján kialakuló eszköztár, „cselekedni tudás”. Pszichológiai vetülete a szubjektív
én-hatékonyság élmény, amely attitűd jellegű sémaként működve meghatározza a személyek helyzetértékelésének
folyamatát, ismeretrendező, motivációs és viselkedéses komponenseket tartalmaz.” (Kiss, 2009. 44. oldal).
A koncepció alapja Egan „működő tudás” fogalma, mely olyan, a hétköznapokban alkalmazott gyakorlati
megoldásokat jelent, amikkel a sikeres életvezetés útjában álló akadályok legyőzhetőek (Kiss, 2009).
Az életvezetési kompetencia hét fő területre osztható:
1. A létfenntartással, testi, fizikai szükségletekkel kapcsolatos kompetenciák köre.
Egyrészt magában foglalja az egyén egészségtudatosságát (rendszeres élet, testtudatosság, mozgás,
táplálkozás és káros szokások), valamint az önálló élet, alapvető érzelmi biztonság megteremtésének
képességét.
2. A második terület a tanulással kapcsolatos képességeket foglalja magában. Arra keresi a választ, hogy az
egyén milyen mértékben motivált az új tudás, ismeretek befogadására, képes-e eredeti módon, az elvont
műveletek szintjén gondolkodni, vannak-e a tanulásban jól használható eredményes stratégiái, módszerei,
nehézségek esetén tud-e segítséget kérni, hogyan vélekedik saját képességeiről, teljesítményéről.
3. A harmadik terület az egyén és az életében fontos értékek viszonyára vonatkozik. Vannak-e az egyénnek
céljai, tervei, az ezekhez vezető úton kellő motivációval és kitartással rendelkezik-e. Tisztában van az
életében fontos értékekkel, ezeket időnként felülvizsgálja, és ezeknek megfelelően vezeti életét.
4. A negyedik terület az egyén önmenedzselési képességeire vonatkozik. Ezen elsősorban az életvitel,
feladatok tervezettségét, hosszú távú tervek, időbeosztás meglétét, határidők betartását értjük, továbbá
azt, hogy az egyén az „előbb a munka, aztán a szórakozás” elve szerint él-e.
5. Az ötödik terület az egyén kommunikációs képességeit foglalja magában. Mind a verbális, mind a
nonverbális szinten képes-e az egyén kifejezni és értelmezni gondolatokat, érzelmeket, szándékokat.
Mennyire könnyen teremt kapcsolatot, és mennyire tud másokat saját céljai érdekében mozgósítani.
6. A szoros társas közeggel való kapcsolatok kezelésének képességei tartoznak ebbe a csoportba. Mennyire
tud együttműködően részt venni egy csoport életében az egyén, hogyan kezeli konfliktusait, mennyire
képes környezetének igényeit felmérni, elfogadni, azokhoz alkalmazkodni.
7. A hetedik terület a szélesebb társas rendszer, az intézménybe, társadalomba való beilleszkedés
képességeit tartalmazza. Mennyire érdeklődik valaki ezen tágabb rendszerek történései iránt, mennyire
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képes ezeket a történéseket összefüggően, kritikusan szemlélni, mennyire motivált, hogy ezen
rendszerekben a számára megfelelő helyet megkeresse, betöltse.
Az életvezetési kompetenciára vonatkozó kérdőívet Kiss István fejlesztette ki magyar mintán. A HDSEQ-HE
(Hungarian Domain Specific Self-Efficacy Questionnaire in Higher Education) kérdőív számos vizsgálatban szerepelt,
melyek a fiatal (főleg egyetemista) korcsoport mentálhigiénés állapotára, szerfogyasztására, stb. irányultak.
Néhány igazolt összefüggést ismertetünk az életvezetési kompetencia és más jellemzők között:
A megküzdés mód nem független az életvezetési kompetencia szintjétől. A magas kompetenciaszint a
problémaközpontú megküzdéssel, támaszkereső viselkedéssel, feszültségkontrollal pozitív, az önbüntetéssel és
belenyugvással pedig negatív kapcsolatot mutat (Kiss, 2010a).
Az életvezetési kompetencia és a depresszió között negatív (Kiss, 2010a), az élettel való elégedettséggel erős, pozitív
kapcsolat van (Kiss, 2010a)
Az életvezetési kompetencia és a diszfunkcionális attitűdöket mérő skála kapcsolata az elvárásoknak megfelelő
összefüggéssel jellemezhető: az alacsonyabb életvezetési kompetencia szinttel rendelkező egyének esetében
lehetett több, a szociális alkalmazkodást gátló attitűdöt, gondolatot mérni. A túlzott szeretettség igény, a tökéletes
teljesítményre vonatkozó elképzelések és a világ felé megfogalmazott túlzó elvárások voltak magasabbak (Kiss,
2010a).
Az életvezetési kompetencia és a személyiség összefüggéséről Kiss (2010) azt találta, hogy a magas kompetenciaszinttel jellemezhető egyének az Eysenck-féle Személyiség Kérdőíven (EPQ) alacsonyabb pontszámot értek el a
pszichoticitás és neuroticitás skálákon (Kiss, 2010a).

2. MUNKANÉLKÜLISÉG MAGYARORSZÁGON

A 2008-ban kezdődött világgazdasági válság Magyarországon is erősen érezteti hatását. A foglalkoztatottság
számos területen (pl.: feldolgozóipar, szolgáltatások, mezőgazdaság, építőipar) csökkent, bár az utóbbi két
területeken a foglalkoztatottak számának csökkenése már korábban megindult.
A nagy, és egyre növekvő munkakínálat, valamint a gyenge munkakereslet okán a munkanélküliségi ráta egész
Európában magas szintre emelkedett, és sok országban a gazdasági kilábalás elindulása után is tovább növekedett. A
magas munkanélküliség a komoly adósságproblémával küzdő dél-európai országokban jelentős, de régiónk
országaiban is közelíti a rendszerváltozás utáni szinteket. Problémát jelent az is, hogy a válság elhúzódása a
munkakereslet tartósabb visszaeséséhez vezet, így a munkanélküliek állástalálási esélyei alacsonyak maradnak, ezért
a tartós munkanélküliek (több mint egy éve álláskeresők) száma is megnő. A hosszú ideje állástalanok esetében
pedig fennáll a veszélye annak, hogy elveszítik korábban megszerzett készségeiket és képességeiket, és a válság
elmúltával sem lesznek képesek állást találni, és összességében ez még a munkanélküliségi ráta egyensúlyi szintjét is
növelheti (Cseres-Gergely, Kátay, Szörfi, 2012).
A válság kitörésével felerősödött az atipikus foglalkoztatási formák terjedése. A részmunkaidős foglalkoztatás
terjedése először a feldolgozóiparban gyorsult fel, majd a szolgáltató-szektorban is dinamikusan növekedett. Az
intézményi statisztika adatai szerint az öt fő feletti vállalatoknál a részmunkaidős foglalkoztatás aránya a válság
előtti 8 százalékról 2012 elejére 11 százalék fölé emelkedett. Egyre népszerűbbé vált a munkaerő-kölcsönzés is, az öt
fő feletti cégeknél 2011-ben 7 százalék körülire nőtt a kölcsönzött munkavállalók aránya. A munkaerő-kölcsönzőkkel
több mint hétezer foglalkoztató szerződött, amelyből 3900 a feldolgozóiparból került ki. Egy foglalkoztató átlagosan
mintegy 16 dolgozót kölcsönzött, a kölcsönzés intenzitása a legmagasabb a keleti országrészben volt, Szabolcs-
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Szatmár-Bereg megyében elérte a 143 fő/foglalkoztatót is. 2011-ben összesen 111 ezer munkavállalónak volt
munkajogi kapcsolata a munkaerő-kölcsönzőkkel. A munkavállalók nagyjából kétharmadát a feldolgozóiparba
kölcsönözték ki, a szolgáltatások közül az információ, kommunikáció és az adminisztratív szolgáltatások volt
jelentősebb, 5,8 és 4,9 százalékkal (Cseres-Gergely, Kátay, Szörfi, 2012). Ez a tendencia figyelhető meg az 5. ábrán.

5. ábra: A részmunkaidősek és a kölcsönzött munkaerő a teljes munkaidős foglalkoztatottak arányában
Forrás: Cseres-Gergely Zs., Kátay G., Szörfi B. (2012) A magyarországi munkapiac 2011–2012-ben.

A lakossági megkérdezésen alapuló foglalkoztatottak száma 2012-ben éves átlagban 3878 ezer fő volt, 66 ezerrel
több, mint egy évvel korában. A 15–64 évesekre számított foglalkoztatási ráta 57,2%, ezen belül a férfiaké 62,5%, a
nőké 52,1% volt. Az éven belül a foglalkoztatottak létszámváltozását a szokásos szezonalitás jellemezte. A
létszámváltozás trendje 2010 óta növekvő irányú (Statisztikai Tükör, 2012). Az utóbbi évek foglalkoztatottsági
adatait mutatja a 6. ábra

6. ábra: A foglalkoztatottak létszámának negyedévenkénti alakulása
Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH

A munkakereslet lényegében mindenhol visszafogottan alakul. A válság alatt kisebb-nagyobb mértékben minden
országban jellemző volt a munkaerő-tartalékolás gyakorlata: a vállalatok kevesebb munkavállalót bocsátottak el
annál, mint amennyi a kibocsátás visszaeséséből következne, és igyekeztek a képzettebb és termelékenyebb
dolgozóikat megtartani. Számos esetben ezt célzott kormányzati programok is segítették: a vállalatok támogatást
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vehettek igénybe, amennyiben vállalták, hogy dolgozóikat megtartják. A válságból való kilábalás megindulásakor a
munkaerőt tartalékoló vállalatok munkakereslete kevésbé bővül, miközben a megtartott munkaerő számára
intenzívebb munkát szabnak meg (Cseres-Gergely, Kátay, Szörfi, 2012).
Ezzel összefüggésben a foglalkoztatási ráta az Európai Unióban, illetve azon belül a közép-kelet-európai régióban is
elmarad a válság előtti szintjétől. Kivétel egyedül Lengyelország, ahol a gazdaság nem esett vissza, és jelenleg is
viszonylag dinamikusan bővül. Magyarországon a foglalkoztatási ráta annak ellenére sem éri el a 2005–2006 körüli
szintet, hogy a válság kitörésével párhuzamosan egyre intenzívebbé váló közmunkaprogramok jelentős mértékben
ellensúlyozták a versenyszféra létszámának csökkenését (Cseres-Gergely, Kátay, Szörfi, 2012).
Magyarország munkapiacán az utóbbi években egyszerre érvényesül jelentős pozitív munkakínálati és negatív
munkakeresleti hatás. A munkakínálatot elsősorban a rokkantnyugdíjazás feltételeinek szigorítása növelte az elmúlt
években, így az aktivitási ráta 2012 elejére a rendszerváltozás óta nem tapasztalt szintre emelkedett. A kétezres évek
gazdaságszerkezeti átalakulása és a válság kitörése óta különösen gyenge növekedési környezet a munkakereslet
csökkenését okozta. A munkanélküliség problémáját a válság még tovább mélyítette, ezáltal az első helyezett
Szlovákiát 2009 óta – az intenzív közmunkás-foglalkoztatás ellenére – Magyarország követi a munkanélküliségi ráta
szerinti rangsorban. Néhány régiós ország, az uniós átlag és Magyarország munkanélküliségi rátáját szemlélteti a 7.
ábra.

7. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a régióban

(15–64 éves korosztály, százalék)
Forrás: Cseres-Gergely Zs., Kátay G., Szörfi B. (2012) A magyarországi munkapiac 2011–2012-ben.

TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUS
Az 1949 után létrejött szocialista gazdaságban utasításokkal vagy gazdasági szabályzókkal felülről irányították a
gazdaságot, a piaci viszonyok figyelmen kívül hagyásával. A szocializmus egyik alapvető célja volt a munkanélküliség
végleges kiküszöbölése a gazdaság és a társadalom életéből, melyet társadalompolitikai feladatnak tekintettek.
Ennek egyik oka abban keresendő, hogy a szocialista rendszerek önmagukat a kapitalista modellekkel való
szembeállításukkal határozták meg, identitásuk részben azoknak a problémáknak a kiküszöbölhetőségén nyugodott,
amik a tőkés gazdaság állandó kísérőjegyei voltak. Az egyik ilyen fontos sarokpont a munkanélküliség volt: a
szocialista gazdaság nem tartalmazhatja a tőkés rendszer egyik legnagyobb betegségét, a munkanélküliséget
(Bánfalvy, 2003). A rendszerváltás előtti Magyarországon (más szocialista országokhoz hasonlóan) nem közöltek
hivatalos statisztikát a munkanélküliségről, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is létezett. Rejtett formában mind
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munkaerőhiány, mind munkaerő többlet előfordult. A túlfoglalkoztatás egyértelmű bizonyítéka a foglalkoztatottak
számának vállalati termeléstől való függetlensége (Bánfalvy és Laki, 1992).
A nyolcvanas–kilencvenes évek fordulóján hazánkban - több közép- és kelet-európai országhoz hasonlóan – gyökeres
politikai, gazdasági, társadalmi változás ment végbe. A rendszerváltozásnak nevezett események legalapvetőbb
mozzanatai az egypártrendszer megszüntetése és a politikai pluralizmus megvalósítása, az állami és szövetkezeti
tulajdon dominanciája helyett a magántulajdon túlsúlyának elérése, a tervgazdálkodásról a piacgazdaságra történő
áttérés voltak (KSH 2010). A munkaerőpiacon is alapvető változásokat eredményezett az átalakulás. Ennek legfőbb
jellemzője a teljes foglalkoztatás megszűnése, valamint a munkanélküliség megjelenése és állandósulása volt. A
népesség gazdasági aktivitása jelentős mértékben csökkent, többek között a vállalatok és szövetkezetek
megszűnése vagy átalakulása, a termelés és forgalom visszaesése, valamint a munkaerő – új feltételek közötti –
intenzívebb kihasználása miatt, miközben a gazdaságilag inaktív rétegbe tartozók száma emelkedett (KSH, 2010). A
munkanélküliek helyzetét nehezítette, hogy a munkanélküliséggel semmiféle tapasztalatuk nem volt, így az ahhoz
való alkalmazkodásra sem voltak berendezkedve, nem rendelkeztek azokkal a „túlélési stratégiákkal”, amiket a
piacgazdaságok munkavállalói már ismerhettek (Bánfalvy és Laki, 1992).
A rendszerváltás első éveiben az ország és a lakosság gazdasági helyzete romlott. Ezt az időszakot a gazdasági
visszaesés, a magas infláció, az életszínvonal csökkenésének időszaka volt. Átalakult a gazdaság szerkezete: a
nehézipar és a bányászat válságba került, a termelésük jelentősen visszaesett. Ezzel párhuzamosan az új típusú
szolgáltatási szektorok (pénzügy, hírközlés, turizmus stb) fejlődni kezdtek, és ez a kettős makrogazdasági
szerkezetváltozás magával hozta a gazdaság regionális átrendeződését is: az ország ipari körzeteit, különösen az
északkeleti és keleti országrészt válságba taszította, a fővárost és a dunántúli részt előnyhöz juttatta (Bánfalvy,
2003).
A foglalkoztatottság a rendszerváltást követő években (elsősorban a gazdaság átalakulása következtében) jelentős
mértékben visszaesett. A folyamat mélypontját 1996-ban érte el, ekkor mintegy 3,6 millió embernek volt munkája,
ami 1,3 millióval kevesebb a rendszerváltás időszakához képest. A foglalkoztatottsági ráta a kilencvenes évek
legelején még meghaladta a 60%-ot, majd 1996-ig 52%-ra csökkent. A foglalkoztatottak létszámának a
rendszerváltást követő első időszakban bekövetkezett nagyarányú csökkenését 1996 és 2006 között a 15–64
éveseknél 327 ezres, 9%-os javulás követte, a foglalkoztatottsági ráta 57%-ra nőtt. 2008–2009-ben – a gazdasági
világválság munkaerőpiacra gyakorolt hatásával összefüggésben – ismét megindult a csökkenés, és a nemzetközi
összehasonlításban mindvégig alacsony foglalkoztatottsági ráta 2009-ben a tíz évvel korábbi értékre süllyedt
(55,4%). Ezen belül a fiatalok (15–24 évesek) mintegy 18%-a volt foglalkoztatott, ami lényegében fele a tíz évvel
korábbinak, míg a 40 év felettiek rátája valamennyi korcsoportban nőtt, a növekedés különösen az 50 évesnél
idősebbek körében volt jelentős. A fiatalok foglalkoztatottságának csökkenése a magasabb oktatási részvétellel és a
tanulás melletti munkavállalás alacsony elterjedtségével, valamint a generációs munkanélküliségi ráta 2004-től tartó
ugrásszerű növekedésével magyarázható, ugyanakkor az idősebbek hangsúlyosabb jelenléte a nyugdíjszabályok
változásával és szigorodásával hozható összefüggésbe (KSH, 2010). Az 1990-től 2009-ig tartó időszak munkaerőpiaci tendenciáit szemlélteti a 8. ábra.
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8. ábra: Főbb munkaerő-piaci tendenciák 1990-2009

(Forrás: KSH, 2010)
A SZÁMOK TÜKRÉBEN
2013 I. negyedévében a munkanélküliek száma 509 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 11,8% volt. Míg a férfiak
munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, addig a nőké
ugyanennyivel csökkent. Mind a munkanélküliek 509 ezer fős létszáma, mind a 11,8%-os munkanélküliségi rátája
lényegében megegyezik az egy évvel korábbival (KSH Gyorstájékoztató, 2013).
2013. január–márciusban a 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 289 ezer fő volt, 11 ezer fővel több a tavalyi év első
negyedévéhez viszonyítva, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,4 százalékponttal, 12,4%-ra emelkedett. A
munkanélküli nők száma 220 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 11,0% volt, ami 0,4 százalékponttal alacsonyabb az
előző év azonos időszakinál (KSH Gyorstájékoztató, 2013).
A munkanélküliek 18,1%-a a munkaerőpiacon csak kis létszámban jelenlévő 15–24 éves korosztályból került ki. A
korcsoport 30,5%-os munkanélküliségi rátája 2,7 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A fiatal nők és
férfiak munkanélkülisége egyaránt nőtt 2012 I. negyedévéhez képest. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb
munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 10,8% volt, egy év alatt alig változott. Az 55–64 évesek
munkanélküliségi rátája 1,4 százalékponttal, 7,8%-ra csökkent. A 4. táblázatban láthatóak korcsoportonkénti
bontásban a 2012-es év, illetve 2013. első negyed évének munkanélküliségi rátái, továbbá a kettő közti különbség,
azaz a változás mértéke.

Korcsoportok
15-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-74
Munkanélküliségi ráta

Munkanélküliségi ráta
%
2012. 2013. január-március
27,8
30,5
14,2
15,3
10,5
12,0
10,6
9,8
9,4
10,0
10,8
9,1
10,3
9,2
10,1
8,6
4,4
3,9
11,7
11,8

Változás 2012-2012
százalékpont
2,7
1,1
1,5
-0,8
0,6
-1,7
-1,1
-1,5
-0,6
0,1

4. táblázat: Forrás: KSH Gyorstájékoztató a KSH legfrissebb adataiból. Munkanélküliség, 2013. január–március.
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A hét statisztikai régióból mindössze kettőben (Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl) 10% alatti a
munkanélküliségi ráta. Az előző év azonos időszakához képest Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon csökkent a
munkanélküliség, míg a többi régiót stagnáló, vagy növekvő munkanélküliség jellemezte (KSH, 2013).
2013. március végén 620,1 ezer fő volt a nyilvántartott álláskeresők összlétszáma, ez 4,9%-os növekedést jelent 2012
azonos időszakához képest (KSH, 2013).
A munkanélküliek 44,7%-a egy éve vagy annál régebben keres állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 15,8
hónap (KSH Gyorstájékoztató, 2013).
A 2012. évi javuló foglalkoztatási mutatókban jelentős szerepet játszott a közfoglalkoztatás is, amely a növekedés
több mint felét magyarázza. A közfoglalkoztatás nagy százalékban a rossz munkaerő-piaci paraméterű, tartósan
munkanélküliek köréből von be foglalkoztatottakat a munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás kiterjesztésével
magyarázható, hogy az alacsony iskolai végzettségűek létszámának foglalkoztatottakon belüli csökkenése lelassult.
A két szélső végzettségi csoport (legfeljebb alapfok, illetve egyetem) foglalkoztatási rátáját jellemző különbség
azonban továbbra is jelentős (Statisztikai Tükör, 2012). Az 5. táblázat bemutatja a foglalkoztatási rátákat iskolai
végzettség szerinti bontásban. Látható, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkezők körében átlagosan majdnem
hatszor akkora a foglalkoztatottság (80,8%), mint a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek körében (13,9%).

5. táblázat: A 20-64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség szerint, 2012

Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A 2009-ben indított Út a munkához programot 2011-ben felváltó
közmunkaprogram egységesítette a közfoglalkoztatás korábbi három formáját. Az új program rövid, jellemzően 2–4
hónapra kínált munkalehetőséget, többnyire részmunkaidőben. 2012-ben a programok ismét változtak. A hangsúly a
részmunkaidős foglalkoztatásról ismét a teljes munkaidősre tevődött, és átlagosan nyolc hónapra emelkedett a
foglalkoztatás időtartama (Cseres-Gergely, Kátay, Szörfi, 2012). A közfoglalkoztatásnak 2012-ben minden korábbinál
nagyobb szerep jutott, a költségvetési szférában ilyen formában foglalkoztatottak átlagos létszáma – az év eleji havi
néhány tízezerről közel 100 ezres számot elérve– 90,8 ezer volt. Ez mintegy másfélszerese az előző évinek, és
meghaladta az utóbbi években kiugrónak számító 2010. évi szintet is. 2012-ben a közfoglalkoztatottak döntő
többsége (közel 80%-a) teljes munkaidőben dolgozott (Statisztikai Tükör, 2012), ez a tendencia a 8. ábráról is
leolvasható.
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8. ábra: A közfoglalkoztatottak létszámának havonkénti alakulása

Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH

Az uniós tagországokban 2007 óta egységesen és kötelezően gyűjtött információ a gazdálkodó szervezeteknél
betöltésre váró, üres álláshelyek száma, illetve ennek az összes álláshelyhez viszonyított aránya. A versenyszférában
az eddig megfigyelt időszakban a magyarországi üres álláshelyek száma 2009-ben volt a legalacsonyabb. A 2010–
2011. éveket némi pozitív irányú változás jellemezte, 2012 I–IV. negyedévében viszont a vállalkozások által jelentett
üres álláshelyek száma elmaradt az előző évitől, jóllehet a IV. negyedévben már némi emelkedés következett be. A
vállalkozásoknál betöltésre váró 14,5 ezer üres álláshely 0,8%-a volt az összes hazai álláshelyekének (Statisztikai
Tükör, 2012). Az előző évek üres álláshelyeinek negyedévenkénti alakulása olvasható le a 9. ábráról.

9. ábra: Az üres álláshelyek száma a vállalkozásoknál negyedévente

Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH
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2012-ben éves átlagban 475,6 ezren voltak azok, akik a munkanélküliség hármas kritériuma szerint (nem dolgozott,
keresett munkát, rendelkezésre állt) munkanélkülinek minősültek. Miközben munkaerő-keresleti oldalról érdemi
forrást a közfoglalkoztatás biztosított – a 2012. évi adatok szerint minden második közfoglalkoztatott egy évvel
korábban munkanélküli volt –, a kínálati oldalt a munkaerő-piaci kilépési lehetőségek szűkülése (emelkedő
nyugdíjkorhatár, a rokkantnyugdíjazás felülvizsgálata, illetve szabályainak szigorítása), valamint az életszínvonal
megtartása érdekében az addig nem dolgozó további háztartástagok munkavállalási szándéka folyamatosan
bővítette (Statisztikai Tükör, 2012). A munkanélküliek létszámának alakulását mutatja negyedévenkénti bontásban a
10. ábra.

10. ábra: A munkanélküliek létszámának alakulása negyedévente
Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH

Az idősebb generációk „feltorlódása” (a nyugdíjkorhatár folyamatos emelésének következtében) rontja a fiatalok
munkavállalási esélyeit, a képzési kibocsátás és a munkaerő-piaci igény diszkrepanciája egyre több fiatalt kényszerít
kompromisszumok megkötésére, részben ennek hatására a képzés befejezése és a munkába lépés közötti átmeneti
időszak folyamatosan hosszabbodik. 2009-től már minden negyedik munkanélküli a 25 év alatti korosztályból kerül
ki, és 2012-ben a 15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája – 18,6%-os foglalkoztatási ráta mellett – 28,1%-ra
nőtt. A 25–29 évesek 14%-os munkanélküliségi rátája is 3,1 százalékponttal magasabb a 15–74 évesekre számított
átlagosan 10,9%-os rátánál, miközben az ennél idősebb korosztályokban a munkanélküliségi ráta jellemzően egy
számjegyű volt. A 60 éves és idősebb munkanélküliek száma egyelőre minimális, s a nem túl nagyszámú
munkakeresési esetet is inkább a szerény összegű nyugdíj kiegészítésének igénye magyarázza. A nyugdíjazási
feltételek változásával azonban nemcsak az idősebb foglalkoztatottak, de az ilyen korú munkanélküliek száma is
növekvő tendenciát mutat (Statisztikai Tükör, 2012). A 6. táblázatból kiolvasható, hogy bár összességében is nőtt az
utóbbi években a munkanélküliségi ráta, ebből az ifjúsági, azaz 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája
arányaiban sokkal jobban megugrott.
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6. táblázat: Munkanélküliségi mutatók 2007-2012
Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH

Igen nagy gond, hogy a munkanélküliség az esetek jó részében tartós állapotot jelent, ha van is kilépés, az gyakran
vagy ideiglenes (pl. néhány hónapig tartó közmunka), vagy ha tartós, akkor az inaktivitás irányába történik. 2012-ben
a saját maguk egy évvel korábbi státusát munkanélküliként megjelölők 40%-a egy évvel később is munkanélküli,
kevesebb mint 1/3-uk tudott foglalkoztatottként visszalépni a munkaerőpiacra. Ugyanezt a nagyarányú „bent
ragadást” jelzi, hogy a munkanélküliek közül fele (46,7%-a) tartós munkanélküli (legalább már egy éve állást kereső),
és ennek 51,4%-a igen tartós munkanélküli (legalább 2 éve állást kereső) volt 2012-ben (Statisztikai Tükör, 2012). Az
11. grafikonról leolvasható a munkanélküliség átlagos időtartamának alakulása, illetve a tartós munkanélküliek
arányának változása az utóbbi néhány évre visszamenőleg.

11. ábra: A hosszú távú munkanélküliségi ráta és a munkanélküliség átlagos időtartama
Forrás: Cseres-Gergely Zs., Kátay G., Szörfi B. (2012) A magyarországi munkapiac 2011–2012-ben.

Az önbesorolás alapján 2012-ben a 15–64 éves népességből 697,9 ezren nyilatkoztak úgy, hogy munkanélküliek,
ebből 441,1 ezren az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) hármas kritériumának (nem dolgozott, keresett
munkát, rendelkezésre állt) is eleget tettek, míg 237,1 ezren ennek hiányában gazdaságilag nem aktívnak minősültek.
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Az önbesorolás alapján és a hármas kritérium alapján munkanélkülinek minősülők számát, a kettő eltérését és annak
időbeli alakulását szemlélteti a 12. ábra.

12. ábra: Regisztrált és ILO-munkanélküliek száma
Forrás: Cseres-Gergely Zs., Kátay G., Szörfi B. (2012) A magyarországi munkapiac 2011–2012-ben.

Ez utóbbi kategóriából 106,5 ezren tartoztak az ún. passzív munkanélküliek közé (szeretnének dolgozni, de koruk,
képzettségük, illetve képzetlenségük, vagy a helyi munkaerőpiac állapota miatt a keresést reménytelennek ítélik). Az
Eurostat részben a hármas kritériumból kiindulva, azt részlegesen feloldva definiálja a munkanélkülieken felüli
munkaerő-piaci tartalék fogalmát. Azok tartoznak ide az inaktívak közül, akiknél vagy a keresés, vagy a
rendelkezésre állás kritériuma nem teljesül. További tartaléknak tekinthetők az alulfoglalkoztatottak is, vagyis azok a
foglalkoztatottak, akik teljes munkaidős állás hiányában kényszerülnek részmunkaidőben dolgozni. E három
kategóriába összesen 311,4 ezren tartoztak 2012-ben, ez 4,5%-os (13 ezer fős) növekedést jelent 2011-hez képest
(Statisztikai Tükör, 2012). A 13. ábra szemlélteti a potenciális munkaerő-tartalék megoszlását.

13. ábra: Potenciális munkaerő-tartalék 2012.
Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH
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A 15–64 éves inaktívak száma részben demográfiai okból, részben a gazdaságilag aktívak irányába történő
átrendeződés következtében egy év alatt 126 ezerrel (5%-kal) csökkent. A 7. táblázat 2012-re vonatkoztatva mutatja
a 15-64 éves inaktív népességet, a távollét oka mentén alcsoportokra osztva.

7. táblázat: A 15-64 éves inaktívak száma munkaerő-piaci távollétük oka szerint, 2012.
Forrás: Statisztikai Tükör. Munkaerő-piaci Folyamatok 2012. VII. évfolyam 18. szám. 2013. március 8. KSH

Az álláskeresők létszámának 2012. évi alakulása tükrözi a közfoglalkoztatás kiterjesztésének hatását, hiszen az éves
átlagban 559,1 ezres nyilvántartott álláskeresői szám 23,8 ezerrel alacsonyabb volt az előző évinél. Ha azonban ehhez
hozzászámítjuk a közmunkában részt vevőket is, a két kategória együttes létszáma enyhe növekedést mutat. A
pályakezdő regisztrált álláskeresők aránya 9,1%-ról (52,9 ezer fő) 11%-ra (61,5 ezer fő) emelkedett, és nőtt a 25 éven
aluliak aránya is a munkanélkülieken belül (Statisztikai Tükör, 2012).
Az ellátási rendszer átalakítása következtében az álláskeresési járadékban részesülők száma drasztikusan csökkent
(az ellátás 2012-ben a korábbi 270 nap helyett 90 napig jár), míg a munkanélküliség címén szociális ellátásban
részesülőké 10%-kal nőtt. A nyilvántartott álláskeresők 52%-a semmilyen ellátásban nem részesült, ami közel 11
százalékpontos növekedést jelent az előző évihez képest. A nyilvántartott álláskeresők egy része önhibáján kívül
esett ki a támogatási rendszerből, mert nem tudott a közfoglalkoztatáshoz vagy közhasznú önkéntes
munkalehetőséghez jutni. 2012-ben 9 ezerrel csökkent a munkaügyi szervezetnél nyilvántartott üres álláshelyek
száma. A havi átlagban 75,9 ezer álláshely közel 3/4-ét támogatott foglalkoztatási forma keretében kívánták a
munkáltatók betölteni (Statisztikai Tükör, 2012). A 14. ábra szemlélteti a munkanélküli ellátásra jogosultak, és ellátás
nélküliek arányának alakulását 2010-ig visszamenőleg.

40

14. ábra: A regisztrált munkanélküliek állományának összetétele ellátásra jogosultság szerint
Forrás: Cseres-Gergely Zs., Kátay G., Szörfi B. (2012) A magyarországi munkapiac 2011–2012-ben.

A statisztikai adatok kapcsán fontos kiemelni, hogy hazánkban egyrészt a fekete- és szürkegazdaságban is tömegek
dolgoznak, mely a munkanélküliségre (vagy másik oldalról: a munkavállalásra) vonatkozó adatokat finoman szólva is
megkérdőjelezi, másrészt a regisztrált álláskeresőknél sokkal több embert érint közvetett módon a munkanélküliség:
az álláskereső környezetében, elsősorban mikrokörnyezetében élők (az érintett családja) is részesévé válnak a
munkanélküliség negatív hatásainak (Léder és mtsai 2002). Tekintettel a hazai kényszerű kétkeresős modell
elterjedtségére, könnyen belátható, hogy akár egyik fél állásvesztése kapcsán egy egész család (átlagos jövedelmek
esetén) rövid időn belül a létminimum alá kerülhet, és ily módon a hazai munkanélküliség legvédetlenebb áldozatait,
a gyermekeket is mélyen érinti a probléma (Léder és mtsai 2002).
Fontos szempont lehet még, hogy a statisztikákban csak az aktuálisan munkanélküliek jelennek meg, és azok
munkavállalók természetszerűleg nincsenek benne, akiket a munkanélkülivé válás fenyeget, és akiknek ezzel
nehéz pszichés helyzettel kell (akár tartósan) együtt élniük, holott sok szakirodalmi adat utal arra, hogy
munkanélküliség legnehezebb, a legtöbb pszichés és egészségügyi kockázatot magával hozó szakasza
munkanélküliséggel fenyegetettség időszaka (Léder és mtsai 2002).

a
a
a
a

ÁLLÁSKERESŐKNEK NYÚJTOTT HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI
FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLATTAL
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) végzi az álláskeresési támogatások megállapításával és számfejtésével
kapcsolatos feladatokat, Magyarország legnagyobb állásközvetítőjeként is működik, ezen túlmenően különböző
támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti elő az álláskeresést és a munkába állást. Az NFSZ a Foglalkoztatási
Hivatalból (FH) és a megyei munkaügyi központokból áll.
A munkaügyi központok és kirendeltségek szakemberei nyilvántartásba veszik az álláskeresőket, ellátják egyebek
között az álláskeresők járadékával valamint az álláskeresők segélyével kapcsolatos feladatokat. Munkaközvetítést,
tanácsadást végeznek, fogadják a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, információt nyújtanak és
gondoskodnak a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről. A szervezet munkavállalási tanácsadói
ingyenes humánszolgáltatásként segítenek a pályatervezésben és munkakeresésben. A munkaközvetítés mellett
álláskeresési technikák oktatásával és személyre szóló tanácsadással is támogatják az álláskeresőket, az új
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vállalkozások elindítását tervezőket, valamint felzárkóztató képzéseket is szerveznek a hátrányos helyzetű
álláskeresőknek.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (mely a „munkanélküli” helyett az „álláskereső” kifejezést használja),
meghatározása szerint: „álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll és az egyszerűsített
foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével egyéb keresőtevékenységet sem folytat, oktatási intézmény
nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint megváltozott
munkaképességű személyek járadékában, rehabilitációs ellátásban nem részesül, munkát akar és tud vállalni, a
mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel
együttműködik.” Ez analóg a már idézett ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) álláskeresői definíciójának hármas
kritériumával (nem dolgozik, keres munkát, rendelkezésre áll).
Az NFSZ az együttműködés fogalmát is pontosan leírja: „az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen,
a kirendeltség által megadott időpontban személyesen felkeresi a kirendeltséget, elfogadja a felajánlott munkát,
képzési lehetőséget, munkaerő-piaci szolgáltatást, munkaerő-piaci programban való részvételt és önállóan is aktívan
keres munkát.” A korábbiakhoz képest változás, hogy 2013. január 1-jétől az álláskereső nyilatkozatban vállalhatja,
hogy együttműködésének elektronikus levélben történő kapcsolattartás formájában tesz eleget. Ennek keretében
teljesítheti jelentkezési kötelezettségét, bejelentheti a körülményeiben bekövetkezett változásokat, illetve a
nyilvántartását érintő eseményeket.
Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult
– ide értve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyeket –, a munkahely abban az esetben is
megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik. Az álláskereső részére rövid időtartamú
munkalehetőség is felajánlható. Ez a rövid időtartamú munkalehetőség olyan álláskereső esetén, aki nem részesül
álláskeresési ellátásban közfoglalkoztatás keretében is megvalósulhat.
Az álláskereső, amennyiben a jogszabály által előírt feltételek megvannak, jogosult lehet álláskeresési ellátásra
(álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre), munkaerő-piaciképzés, humánszolgáltatás
igénybevételére. Az álláskereső elhelyezkedése esetén a munkáltató támogatást kaphat a foglalkoztatáshoz.
A kirendeltség az együttműködés keretében vizsgálja, hogy szükség van-e az elhelyezkedéshez munkaerő-piaci
szolgáltatás igénybevételére (ezeket nevezik összefoglalóan humánszolgáltatásnak, ezek körébe tartozik pl.
információ nyújtása, pszichológiai -, pálya -, álláskeresési -, és munka tanácsadás). „A munkaügyi szervezeten belül a
humánszolgáltatás az ügyfélnek szóló, egyénre szabott problémakezelést jelent, amelyhez hozzátartozik, hogy az
ügyfél saját igényeinek megfelelően választhasson a szervezet által működtetett szolgáltatások közül” (Szilágyi,
1993, 9. o, idézi Tauszik, 2010).
A munkaerő-piaci szolgáltatások végső célja az, hogy elősegítse a résztvevők munkaerő-piaci re-integrációját és
felkészítse az álláskeresőket a munkalehetőségek megtalálására, azok betöltésére. Ezt a célt a humán szolgáltatások
különböző eszközökkel érik el. A szolgáltatásokat a 30/2000. (IX. 15.) „GM rendelet a munkaerő-piaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról” kormányrendelet szabályozza,
ebből látható a vizsgálatunkhoz vágó részlet alább.
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Részletek a
„30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról”
kormányrendeletből
MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK
Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása
(1) Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését.
(2) Az Flt. 13/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben
elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a
munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő
jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza (a továbbiakban:
információnyújtás)
...
4. § Az Flt. 13/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatás
a) a munkatanácsadást
b) a pályatanácsadást
c) az álláskeresési tanácsadást
d) a rehabilitációs tanácsadást, továbbá
e) az a)-d) pont alatti tanácsadó tevékenységhez, valamint a munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódó
pszichológiai tanácsadást, továbbá
f) helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást
foglalja magában
...
7. §
(1) Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de
nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.
(2) Az álláskeresési tanácsadás formái:
a) egyéni álláskeresési tanácsadás,
b) álláskeresési technikák oktatása,
c) álláskereső klub.
(kiemelések a szerzőtől)
forrás: http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.GM
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3. A TANÁCSADÁS
A tanácsadás egy nagyon széles ívű tevékenységkör, ebből kifolyólag sokféle jelentéssel is felruházható. Ritoók a
Pedagógiai Lexikonban a következő meghatározást adja: egy viszonylag rövid távú, interperszonális, elméleti alapú,
etikai és jogi normák által irányított szakmai tevékenység, melynek fő célja az alapvetően egészséges, személyeknek
segíteni fejlődési és szituációs problémáik megoldásában, életszerepeik optimalizálásában és kibontakozásában,
segítséget nyújt a döntésekben, változásokban, problémahelyzetekben, krízisekben. Az Európai Tanácsadási
Társaság (European Association for Counselling) megfogalmazásában egy interaktív tanulási folyamat, amely az
egymással szerződő tanácsadó(k) és kliens(ek) közt jön létre, és amely a szociális, kulturális, gazdasági és /vagy
érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz (Murányi, 2006).
Amíg a köznyelv a tanácsadást a „tanácsot adni” kifejezéssel azonosítja, illetve mindenfajta emberek közti, segítő
szándékú interakciót magába foglal, addig a szakmai felfogás szerint a konzultáció egy olyan strukturált szakmai
tevékenység, amely a módszerek egy jól körülhatárolt rendszerével rendelkezik, és kifejezetten tartózkodik a direkt
tanácsok adásától, ehelyett a döntési képességet fejleszti, információt ad, támaszt nyújt, lehetővé teszi, hogy
mindkét fél aktívan, és egyenrangú félként vegyen részt az interakcióban (Murányi, 2006).
Az angol nyelvű szakirodalomban kétféle megnevezéssel találkozhatunk: a guidance és a counseling szavakkal. A
kezdeti megkülönböztetés szerint, míg előbbi a döntések meghozatalában segíti az egyént, és főleg a gyerekek és
fiatalok pályaválasztásával kapcsolatban alkalmazták, utóbbi a változások végrehajtásában nyújt támaszt az
egyénnek (Murányi, 2006).
A tanácsadás egy döntés-előkészítő folyamatként fogható fel, mely során a tanácsadás csak elősegíti a döntést, de
nem dönt a kliens helyett: a tanácskérő maga hozza meg a számára vállalható döntést, miután megvizsgálta a szóba
jöhető opciókat. A tanácsadás egyik fő célja, hogy önálló, döntéseket hozó, változásra és változtatásra képes,
alkalmazkodó, a problémákkal megküzdő, és önálló pályaalakításra képes egyén váljék a konzultáció során a
kliensből.
A tanácsadó szakma formáit, szintjeit és működésmódját rendszerezi Wiegersma (1976), és jelöli ki egyúttal a
határait. A tanácsadás öt szintjét írja le, minden szinthez rendel egy probléma nehézségi fokot, és kijelöli a
beavatkozás módját és módszerét is. Elképzelése szerint ezeket a szinteket piramisként kell elképzelni, érzékeltetve
ezzel a kliensek, az igénybe vevők egyre szűkülő körét is. A széles körben alkalmazandó információszolgáltatástól, a
tanácsadáson keresztül jut el a pszichoterápiáig. Wiegersma rendszerét összegzi a 8. táblázat.

1. szint
információ
nyújtás,
információs
tanácsadás

Probléma jellege

Kliens jellemzői

Konzultáció jellege és
célja

A kompetens
tanácsadók köre

Egy nem világos,
mindennapi élethelyzet,
melyben tájékozódni
akar a választási
lehetőségek közt

Önállóan képes dönteni
a problémájában

Általános
információnyújtás,
információszolgáltatás a
választási
lehetőségekről, azok
következményeiről
általános többrétű
információ nyújtása

Segítő foglalkozásúak
(tanárok, kortárs segítők,
szociális munkások,
lelkészek, stb), akik
tanácsadói képzésben
részesültek
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2. szint
konzultáció

3. szint

Bonyolultabb döntési
helyzet, nagyobb
mennyiségű információhiány, több ellentétes
szempont,
ellentmondásos
alternatívák mérlegelése

Bizonytalan, segítségre
van szüksége a
döntéshez, és /vagy
ahhoz, hogy kitűzze a
célokat, megértse a
körülményeket,
kiválassza a jó megoldást

Információadás
személyre szabottan,
döntés főbb
szempontjait és
értékelés dimenzióit ki
kell dolgozni

Tanácsadók

Komoly belső
konfliktusok

Bizonytalan a jövőjében,
irreális, inkonzisztens
vágyak

Kliens feszültségének
csökkentése, reális
helyzet-értékelés
kialakítása,
konfliktusainak
megértése és
megoldása, klasszikus
tanácsadási folyamat

Kizárólag
pszichológusok

Problémák kiterjedt
köre, az élet több
területén, a személyiség
belső régiói is érintettek.
Döntési és neurotikus
problémák kölcsönös
egymásra hatása

Elvárásai nem reálisak,
éretlen interperszonális
kapcsolatok, szorongás,
aggodalom, esetleg
merevség vagy
visszahúzódás

Probléma fókuszba
helyezés, döntéshez
komoly önismereti
munka szükséges.

Kizárólag
pszichológusok,
szakpszichológusok

Integrációhiány,
dezorganizált
személyiség
Pszichés és/vagy
organikus patológia

Nem képes cselekedeteit
összehangolni, nem
képes a valóság
követelményeihez
igazodni, integráció
hiánya, erős szorongás

Integráció elősegítése
kliens továbbküldése
pszichoterápiára

pszichoterapeuta

Pszichológiai
konzultáció

4. szint
fokális
tanácsadás,
pszichológiai
tanácsadás,
terápia

5. szint
pszichoterápia

8. táblázat: Wiegersma tanácsadási modellje
Wiegersma modellje nagyon jól használható a tanácsadásban, mivel probléma-definíciók és diagnosztikus
megközelítések helyett a döntést tekinti az emberi problémák alapmodelljének, a döntés minősége és a krízis kiváltó
ereje határozza meg az intervenció formáját (Lisznyai, 2009).
A tanácsadás keretein belül alakult ki a pszichológiai tanácsadás fogalma, mely kizárólag pszichológusok által
végezhető tevékenység a tanácsadás különböző területein, mivel folytatása különleges felkészültséget igényel,
melyet Magyarországon csakúgy, mint a világ más tájain, a pszichológusképzésen (a kétszintű képzés esetében a
mesterképzésben) belül meglévő specializáció biztosítja. Wiegersma a 2. és 3. szint feladatait tekinti a pszichológiai
tanácsadás igazi kompetenciaterületeinek (Ritoók, 2009).
A tanácsadásra, mint foglalkozásra, avagy szakmára jellemző az alkalmazási területek nagy száma, az egész élet
hosszára kiterjedő figyelem, a társadalmi, gazdasági változások okozta problémák, igényekre való gyors reakció.
Fontos megjegyezni, hogy a tanácsadás célkitűzéseinek megvalósítása különböző szakterületek szakembereinek
együttműködésével lehetséges, hiszen a tanácsadás egyik fő jellegzetessége annak interdiszciplinaritása és
komplexitása.
A pszichológiai tanácsadáson belül számos speciális terület jött létre, e fő alkalmazási területek a következők:
életvezetési tanácsadás, krízis tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás, családi tanácsadás, szervezetfejlesztési és
emberi erőforrás tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, felsőoktatási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás
(Murányi, 2006).
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Országonként más ágak bírnak nagyobb súllyal, Magyarországon (Kanadához és USA-hoz hasonlóan) a felsőoktatási
tanácsadás jelentette az intézményesülésének egyik jelentős területét. Az alkalmazási területek tovább finomodtak,
diverzifikálódtak, számos alrendszer és specializáció jött létre (Murányi, 2006).
A PÁLYATANÁCSADÁS
A CEDEFOP (2005) tanulmánya szerint, melynek célja az Európai Unión belül az élethosszig tartó pályatanácsadás
egységes alapjainak (célok, alapelvek, rendszerek, minőségbiztosítás stb) meghatározása, a pályatanácsadásnak
következő céljai vannak:
•

a polgárok számára lehetővé tenni az életcéljaikkal összhangban lévő a tanulási útjuk és karrierjük tervezését
és menedzselését, összekötve az érdeklődésüket és kompetenciáikat a képzéssel, oktatással és a munkaerőpiaci lehetőségekkel és az önfoglalkoztatással, hozzásegítve őket az önmegvalósításhoz;

•

az oktatási és képzési intézményeknek segíteni, hogy motivált tanulói, hallgatói, gyakornokai legyenek, akik a
vállalják a felelősséget a saját tanulásukért és kitűzik a saját céljaikat;

•

hozzásegíteni a vállalatokat és szervezeteket, hogy motivált, alkalmazkodó és alkalmazható munkavállalói
legyenek, akik hozzáférnek a szervezeten belüli és kívüli tanulási lehetőségekhez és profitálnak abból;

•

a szakpolitika számára eszközöket biztosítani, hogy a szakpolitikai céljaikat elérjék;

•

támogatni a helyi, regionális, nemzeti és európai gazdaságokat a munkaerő-fejlesztésen és a változó
gazdasági igényekhez és társadalmi feltételekhez alkalmazkodáson keresztül;

•

támogatni a társadalmak fejlődését, melyekben a polgárok aktívan hozzájárulnak a társadalmi,
demokratikus és fenntartható fejlődésért.

Super szerint az életpálya azoknak a szerepeknek az együttese, amiket az egyén az élete folyamán betölt. Ezeket a
különböző életszerepeket rendszerben mutatja be, életútszivárványban ábrázolja azokat, minden életszerephez
(gyermek, szülő, tanuló, házastárs, nyugdíjas stb) társít valamilyen jellemző feladatot (növekedés, exploráció,
megállapodás, fenntartás stb), illetve tanácsadási területet. Super megfogalmazásában a pályaválasztási tanácsadás
„egy olyan folyamat, amely segít a személynek abban, hogy egy integrált és ugyanakkor adekvát önképet
alakíthasson ki a maga szerepéről a munka világában, azután próbálja ki ezt a realitások területén, s a valóságba való
átvitel révén tegyen eleget saját elképzeléseinek” (idézi Ritoók, 2006).
A pálya-tanácsadás nem csak a személyi adottságok feltárását, felismerését tekinti feladatának, hanem az egyénben
rejtőző lehetőségek felszínre hozását, kibontakoztatását és folyamatos fejlesztését is. Csirszka megfogalmazásában
a pálya a személyiség munkával töltött szakasza – tehát nem egy elkülönült entitás, nem egy autonóm módon létező
valami, hanem a személyiséghez tartozó, abból fakadó rész (Ritoók, 2006).
Az Európai Unió pályatanácsadással kapcsolatos friss szakpolitikai fejlesztéseit összegzi a 9. táblázat.
Oktatás és képzés (Education and Training) 2010 munkaprogram, ami
Lisszaboni stratégiát támogatja, hogy az Európai Unió legyen a világ
legversenyképesebb és dinamikusabb tudásalapú gazdasága; hozzáférés a
pálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz, szolgáltatások minőségbiztosítása, a
pályatanácsadás szerepének növelése az emberierőforrás-fejlesztésben, a
tanulási és munkavállalási mobilitás facilitálása Európában.

Lisbon Strategy (2000),

Az életpálya tanácsadás (Lifelong Guidance) és az élethosszig tartó tanulás
(Lifelong Learning) hozzáférhetőségének előmozdítása a gazdasági jólét,
foglalkoztatás és társadalmi befogadás megteremtése érdekében

Making European Area of Lifelong
learning a Reality (2001),
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Concrete future objectives of
Education and Training Systems
(2001)

Employment Guidelines (2003),
Resolution on Guidance (EU
Council Ministers 2004)
A foglalkoztatási és földrajzi mobilitás és munkaerő továbbképzés (upskilling)
támogatása azáltal, hogy a munkáltatók és munkavállalók ellátása
információval és pályatanácsadással javul

Action Plan for Skills and Mobility
(Comission Communikcation
2002)

A szakpolitika és gyakorlat erősítése, ami az információt és pályatanácsadást
támogatja a tagországokban

Copenhagen Declaration (2002)

Az oktatásban- és képzésben tartás növelése (lemorzsolódás csökkentése)

Investing Efficiently in Education
(Comission Communication (2003)

A képzettségek átláthatóságához egy keretrendszer létrehozása, Europass,
aminek kulcseleme a pályatanácsadás

European Parliament and Council
Decision on a single framework for
the transparency of qualifications
and competencies, 2004)

9. táblázat: Európai Uniós szakpolitikai fejlesztések a pályatanácsadás területén
Forrás: Guidance for Life. An Integrated Framework for Lifelong Guidance in Ireland. National Guidance Forum
Report (2007)

AZ LLG KONCEPCIÓ
A nyugati fejlett társadalmakban mai elképzelés szerint a karrier-, munka- és pályatanácsadás, csakúgy, mint a
tanulás, képzésben való részvétel az élet teljes hosszán átível – ezt fejezik ki a manapság használatos Life Long
Guidance and Counseling (LLG &C), illetve a Life Long Learning (LLL) kifejezések. A pályatanácsadás végigkíséri az
élethosszig tartó tanulást és támogatja az erre vonatkozó döntési folyamatokat személyes beszélgetés keretében
történő információnyújtással. Az LLG magyar megfelelője az életpálya-tanácsadás (Borbély-Pecze, 2009)., más
megfogalmazásban: az pályaválasztási tanácsadást világszerte egyre inkább felváltja a pályafejlődési tanácsadás
(Ritoók, 2006).
Az LLG tehát egy olyan tevékenység, ami segít a polgároknak
•

bármilyen életkorban és életük bármely pontján a kompetenciáik, érdeklődésük azonosításában,

•

abban, hogy értelmes oktatási, képzési és elhelyezkedési döntéseket hozzanak

•

menedzselni a saját egyéni életútjukat a tanulásban és munkában, vagy olyan más életterületen, ahol ezeket
a kompetenciákat elsajátítják vagy használják. (CEDEFOP 2005).

A pályaorientációs tanácsadás a korábbi szemlélettel szemben tehát nem egy egyszeri alkalommal lezajló folyamat,
mely véglegesen eldönti az egyén számára, hogy mivel foglalkozik, hanem az egyén életében folyamatosan
jelenlevő, azt végigkísérő tevékenység, hiszen sok elágazás, váltás lehetséges a pálya során. Ezt jól tükrözi a
szakterminológia változása is: míg korábban az egyértelműen fiataloknak szánt pályaválasztási tanácsadásról
beszéltek, manapság pályafejlődési-, karrier-, vagy pályaorientációs- tanácsadás, illetve pályatanácsadás elnevezés
elfogadott. Ennek az új tanácsadási formának a célja, hogy az egyén pályáján jelentkező „megtorpanásoknál”,
választási, döntési helyzetekben segítsék az egyént, támaszt nyújtsanak neki a pályaváltásnál, -krízisnél az életpálya
teljes ívén. Ebből következik, hogy a pályatanácsadást elérhetővé kell tenni a különböző életkorokban és
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élethelyzetekben lévő egyének számára, és ezzel párhuzamosan a pályatanácsadókat fel kell készíteni a heterogén
klientúrára, a tanácsadást releváns és aktuális tartalmakkal kell feltölteni.
Ez a szemléletváltás tetten érhető Super elméletének változásában is: míg korábban az ifjúkorhoz kapcsolta az
explorációt, mint adott életszakasznak a feladatát, addig az újradolgozott elméletében már a teljes életútra jellemző
életfeladatnak tekinti azt, úgy gondolja, hogy minden életkori szakaszban döntéseket kell hoznunk pályánk
alakulásával kapcsolatban, és ezen döntésekhez információkra van szükségünk, melyekhez csakis a környezet
felderítésével, feltárásával, érdeklődéssel juthatunk hozzá.
A CEDEFOP (2005) tanulmánya számba veszi azokat az Európai Uniós szakpolitikai célokat, melyekhez az LLG
hozzájárul. Ezek a következők:
•

A képzésbe és oktatásba való hatékony befektetés: az oktatásban és képzésben való részvételi és végzési
arány növelése azáltal, hogy az illeszkedés a képességek és érdeklődés, illetve a tanulási lehetőségek között
javul;

•

Munkaerő-piaci hatékonyság: a munkateljesítmény és a –motiváció, a munkamegtartás növelése, a
munkakereséssel és a munkanélküliként eltöltött idő csökkentése a következő eszközökkel: jobb illeszkedés
a képességek, érdeklődés és munka között, az aktuális és jövendőbeli munka- és tanulási lehetőségek
tudatosítása, a földrajzi és munkahelyi mobilitás növelése.

•

Élethosszig tartó tanulás (LLL): a személyes fejlődés és alkalmazhatóság facilitálása az oktatásban és
képzésben való folyamatos részvétel révén. Segíteni az egyéneket, hogy egyre változatosabb, de
összekapcsolt tanulási úton találják meg a saját pályájukat, azonosítsák a más területekre transzferálható
képességeiket, és érvényesítsék a nem-formális és informális tanulmányaikat.

•

Társadalmi befogadás: oktatási, társadalmi és gazdasági integráció és reintegráció segítése minden polgár és
csoport számára (beleértve harmadik ország nemzeteit, főleg azokat, akiknek nehézségei vannak a
tanulással és munkával kapcsolatos információk megszerzésével és megértésével). Ez társadalmi
befogadáshoz, aktív polgársághoz és a hosszú távú munkanélküliség és szegénység csökkentéséhez vezet.

•

Társadalmi egyenlőség: Segíteni a polgárokat a munkában és tanulásban a társadalmi nemi, etnikai
hovatartozáshoz köthető, életkori, fogyatékossági, intézményi, társadalmi osztályon alapuló akadályok
legyőzésében.

•

Gazdasági fejlődés: A munkában való magasabb részvételi arány támogatása és a munkaerő fejlesztésének
segítése a tudásalapú gazdaság és –társadalom érdekében.

CSOPORTOS TANÁCSADÁS
A csoportos tanácsadás a hasonló gondokkal és problémákkal küzdő egyének segítésének gazdaságos és hatékony
módja lehet. A módszer alkalmazásának úttörői volt többek között J. L. Moreno, K. Lewin, F. Perls és C. Rogers
(Gladding, 2000).
A csoport egy jól alkalmazható definícióját adja Johnson és Johnson (1982, idézi Amundson és mtsai, 2013): „A
csoport két vagy több egyénként határozható meg, akik (a) kapcsolatba lépnek egymással, (b) kölcsönösen függnek
egymástól, (c) a csoporthoz tartozónak definiálják magukat és mások is őket, (d) közös normákat hoznak létre,
melyek a közös érdeklődésen és a belső szabályok kialakításában való részvételen alapulnak, (e) hatnak egymásra, (f)
csoportot hasznosnak tartják a maguk számára, (g) közös célokat állítanak fel.”
A csoportoknak számos előnyük van (Gladding, 2000):
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•

A csoporttagok átélhetik, hogy nem állnak egyedül, nem abnormálisak.

•

Egymással folytatott interakcióik során többet tudnak meg önmagukról társas helyzetben.

•

Új interakciós módszereket, viselkedésformákat tudnak kipróbálni, a kísérletezéshez a csoport biztos
környezetet nyújt, és visszajelzést biztosít.

•

A tagok megfigyelhetik, hogy mások hogyan közelítik meg a problémákat, így a vikariáló (behelyettesítő)
tanulás révén sajátítanak el módszereket.

•

Katalizátorként szolgálhat az egyén számára.

•

Akár egyéni konzultációra szocializálja a résztvevőt, ráirányítja a figyelmét a belső munka jelentőségére.

A csoportmódszernek vannak azonban korlátai, hátrányai, és specifikus nehézségei:
•

A kliens személyiségének vagy problémájának egyaránt alkalmasnak kell lennie a részvételre.

•

Szociálpszichológiai jelenségek hathatnak destruktívan is: a csoportnyomás és a csoportgondolkodás
komoly kockázatot jelenthet.

•

Szervezési nehézségek: a mindenki számára megfelelő időpont megtalálása is nehéznek bizonyulhat.

•

A környezeti validitás kérdése: ha a csoport összetétele nagyon elüt a csoporttagok valódi társas
környezetétől, akkor nehézséget jelenthet az ott tanultak átültetése a gyakorlatba.

Fonyó és Pajor (2000) a leggyakoribb csoporttípusokat számba véve megemlíti a csoportos irányítást (group
guidance), csoportos konzultációt (group counselling), csoport-pszichoterápiát, T-csoportot (tréning), encounter
csoportokat, a pszichodrámát, az önsegítő csoportokat.

T-CSOPORT, TRÉNINGMÓDSZER
Juhász (2003) átfogó képet ad az önismereti és fejlesztő tréningekről. A történeti áttekintés kapcsán fontos kiemelni,
hogy Lewin munkássága alapozta meg a tréningcsoportokat, azaz a T-csoportokat (T, mint tréning, képzés,
fejlesztés), így őt tekinthetjük a tréningmozgalom atyjának. Módszerének fontos jellemzője az olyan csoportban rejlő
dinamikai eszközök felhasználása, mint a csoportfejlődési szakaszok, csoporttá válás folyamata, normaképződés,
szerepdifferenciálódás, szociális visszajelzések, konfliktuskezelés, vezetési stílus, döntés, stb. (Bagdy, Bugán, 1996,
idézi Juhász, 2003). Szemléletét jól tükrözik az alábbi megállapítások (Juhász, 2003):
-

A csoport hatékony eszköze a társas magatartás módosításának.
A csoport az összetartozás élményét, a katarzisélményt nyújtja az egyén számára.
Akcióelmélete szerint az ember csak új érzelmek megtapasztalásával képes a beállítódásának
átértékelésére.
Az emberi kapcsolatok fejlesztésében a visszajelzéseknek kulcsszerepe van, ami a viselkedés
tudatosításának fontos eszköze.

A tréning kifejezést manapság sokrétűen alkalmazzák, a jelenség értelmezésében általában közös elem az, hogy
fejlesztéssel kapcsolatos csoport-tevékenységet takar, melyben a személyes részvételnek és egyéni aktivitásnak
kiemelt szerepe van. A széles körű alkalmazásba bele tartoznak a szervezetfejlesztési csoportok, a csapatépítés, a
workshopok, csoportmunkák és az önismereti, csoportdinamikai tapasztalatszerzés, mely az eredeti T-csoportokhoz
a legközelebb áll (Torma, 20009). A kutatásunk tárgyát a képzési-fejlesztési tréningek képezik, ezek kicsit bővebb
bemutatása tehát indokolt.
A képzési-fejlesztési tréningcsoportok készségek fejlesztésére irányulnak, melyekben elsősorban az ismeretek
gyakorlásán van a hangsúly. A fejlődés itt tehát nem elsősorban ismeret szinten történik, ahogy sok más képzési
formában, hanem készség szinten segít hozzá egy adott élethelyzetben a hatékony és adaptív viselkedéshez, az
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alkalmazás és sajátélmény révén. Az ismereti szint információ szintű, tényszerű tudást fed, melyeket az egyén
elméleti síkon birtokol egy adott helyzettel kapcsolatban, például a helyzet résztvevőire, tényezőire, lehetséges
megoldásaira vonatkozóan (Torma, 2009). Könnyen belátható azonban, hogy ezek puszta ismerete és tudása nem
vezet egyenesen a viselkedéses kimenethez, alkalmazáshoz: más szavakkal, ez a kognitív szint a tudatos cselekvés
szükséges, de nem elégséges feltétele. A tréninghelyzetet nem oktatás, nem képzés, hanem az egyén belátásán
alapuló módszer: tapasztalati tanulás (Juhász, 2003). A tréningek célja a készségszintű fejlődés, a helyzet
viselkedéses hatékony kezelése, az ismeretek megfelelő alkalmazása, az egyéni célok elérése érdekében. A
készségfejlesztő csoportok sok területet átfognak, változatos tematikus jelezővel ruházzák fel őket (Torma, 2009).
A tréning során a tanulás lényege abban ragadható meg, hogy a megszokott viselkedési módokat a résztvevő átlépi,
újfajta akciókat és reakciókat próbál ki, kísérletezhet az új viselkedésekkel, amit a tréner nyitott feladatokkal és nondirektív viselkedéssel facilitálhat, és pozitív visszacsatolásokkal erősíthet meg. A résztvevő maga kontrollálja a
változását, maga dönti el, hogy az általa létrehozott viselkedésváltozás megegyezik-e azzal, vagy kellően közel esik
ahhoz, amit ő célként tűzött ki magának.
Kérdésként merülhet fel, hogy a tréningcsoportban mik a változás forrásai, mi hozza létre a változást a tagokban. Az
önmegfigyelést és önreflexiót általában serkentik a tréningek, a résztvevő nagyobb érdeklődéssel és nyitottsággal
fordul belső történései, mozgatórugói, érzései - összességében, a belső világa felé. A csoportkohézió révén
megtapasztalja az elfogadás, a megértés és bizalom légkörét, reményteliség tölti el, ahogy látja, mások hogyan érik
el céljaikat, hogyan fejlődnek. A visszacsatolások vagy visszajelzések tükörként szolgálnak, a résztvevők információt
kapnak a viselkedésükről a többi csoporttagtól.
A tréning sikeressége nagyban függ attól, hogy a résztvevők mennyire hajlandóak a csoportszerződést betartani,
mennyire tárják fel érzéseiket, mennyire engedik át magukat az “itt és most”-nak, és mennyire tudnak visszajelzést
adni. A tanulás egyéni szinten valósul meg, van, aki sokat tanul, van, aki kevesebbet. A tanulás mértékét és
minőségét nagyban befolyásolja az egyén motivációja (személyesen mit vár a csoporttól és mire akarja azt
használni), és az, hogy a csoport szerződése és keretrendszere mennyire van összhangban az egyéni elvárásokkal
(Torma, 2009). Ezek alapján a keretek vizsgálata kiemelt jelentőségű, ennek elemei Szőnyi (2005) alapján a csoport
létrejöttének körülményei, a csoport célja és szerepe, a megvalósulás formája, a csoportba bekerülés formája, a
pszichológiai szerződés, a csoport módszere, a csoport feltételrendszere és a csoportvezető személye. A szerződés
kapcsán a kapcsolati jellemzőket emelném ki, amelyek a kutatás szempontjából is lényegesek: az önkéntesség arra
vonatkozik, hogy az egyén önkéntesen vesz részt a csoportban, mivel saját fejlődési vagy változási céljai vannak. A
résztvevő részvételi felelősséggel tartozik a döntéséért, hogy részt vesz, és magáért a részvételéért is, továbbá a saját
változási folyamatáért. Az autonóm ellentételezés arra utal, hogy a résztvevő maga fizet a szolgáltatásért (ez azért
lényeges, mert anyagi erőfeszítést tesz a változásért: a pénz előteremtése erőfeszítéssel jár, annak kiadása
veszteségérzettel jár). A szerződési felelősség az egyén és a vezető közti külön szerződéses kötelezettségek
betartására vonatkozó felelősséget takarja.
A tréningcsoportok - tekintve, hogy annak célja a fejlődés és változás, a környezethez való adaptív alkalmazkodás felvetnek személyesebb, önismereti kérdéseket, melyek megválaszolása esetenként terápiás hatással is járhat
(nagyobb önismereti szint alakulhat ki, korábbi pszichés tartalmak feldolgozásra kerülhetnek stb). Juhász (2003)
szerint „bármilyen csoport típusról is beszélünk, alapvetően mindenféle készségfejlesztés, személyiségfejlesztés,
viselkedés tanulás hátterében az önismeretszerzés áll.” Fontos azonban a tréningcsoport elválasztása a terápiás
csoporttól: ezek összemosása gyakori mind a vezetők, mind a csoporttagok részéről, ami személyes lelki károkat,
irreális elvárásokat okozhat, és ami a csoporttal kötött eredeti szerződésben leírt célok elérését lehetetlenné teszi.
Ennek az eltolódásnak jellemző módja lehet a visszajelzések alkalmazása, mert erősen hívja az önismereti igényeket,
illetve a vezetési stílus nondirektivitása, mert felszínre hozhat csoportdinamikai folyamatokat, szembenézésre
késztet. A tréningcsoportok rövid ideig tartanak, intenzív élményt adnak - a pár napos intervallum azonban nem elég
egy mélyebb lelki folyamat követéséhez és lezárásához (Torma, 2009). Ha szervezeti környezetben dolgozunk egy
csoporttal, csak a szervezetben tanúsított viselkedéssel összefüggő intrapszichés tartalmait ajánlott feldolgozni,
vigyázva a személyiség integritásának fenntartására, kerülni kell a nemkívánatos lelki tartalmak feltárását: egy
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vállalati csoportban nem kívánatos a mélyfúrás a személyiség mélyebb struktúráiba, helyette az én-határok tartása, a
döntőképesség és a konfrontációs erő fenntartása és az újfajta viselkedésformák kipróbálása a cél (Torma, 2009).

CSOPORTOK ÁLLÁSKERESŐKNEK
Saját vizsgálatunk tárgyát speciálisan álláskeresőknek nyújtott tréningcsoportok képezik, ezért ezt a specifikus
csoportot bemutatjuk az elmélet irányából. Ezek a csoportok pszichoedukatív hangsúlyú tanulócsoportoknak
tekinthetőek: a fókusz egyrészt az egyéni pszichológiai fejlődésen van (önismeret, tudatosság), másrészt azon, hogy
mit kell a kliensnek, a csoporttagnak megtanulnia, újratanulnia. Ezekben a jól strukturált csoportokban a hangsúly a
gyakorláson, az álláskereső készségek tanulásán, az önbizalom fejlesztésén van, melyek a sikeres álláskeresés
elengedhetetlen feltételei. Az álláskeresői csoportokról elmondható, ami a csoportmódszer általános előnyeiként
említésre került: a csoportos elrendezés lehetővé teszi a tagoknak, hogy megfigyeljék, mennyire eltérőek vagy
hasonlóak a munkanélküliséggel kapcsolatos tapasztalataik más csoporttagokkal összehasonlítva, és a csoport
valósághű, támogató környezetet tud teremteni az új készségek gyakorlásához. Fontos itt megjegyezni, hogy a
terápiás és személyiségfejlesztő csoportok néhány eleme megjelenik ugyan a tréningcsoportban is (önismeret
fejlődése, személyiségfejlődés), melyek akár terápiás hatásúak lehetnek. A csoportos tanácsadás a csoportterápiától
eltérően egy problémamegoldó, pszichoedukatív vagy oktatási alapú megközelítést használ (Amundson és
munkatársai, 2013).
A csoportok jellemzői két nagy csoportra oszthatóak:
1. oktatási elemként a releváns készségek és birtokolt információ fejlesztése (készség és ismeret szint),
munkavállalói orientáció
2. pszichés elemként a konstruktív, pozitív attitűdök fejlesztése (attitűd szint), támogatás, önbecsülés

A két elem függetlensége csak látszólagos: a pszichés elem fejlesztése nagyban segíti az egész tanulási folyamatot,
annak nélkülözhetetlen eleme (Amundson és mtsai, 2013).
1. A munkavállalói orientáció tényezői, azaz a készség és tudás szint tartalmazza azokat az aktivitásokat, amik segítik
az egyéneket a munkavállalói szükségleteik megvalósításában. Amundson és Borgen kutatása során készült
interjúból egy példa ennek szemléltetésére:
44 éves férfi, házas, teherfuvarozó
„A csoportban végzett gyakorlatok során megtanultam, hogyan keltsek jobb benyomást. Megtanultam,
hogyan kell kopogni, beszélni a recepcióssal és eljutni a személyzeti vezetőig. Megtanultam továbbá
önéletrajzot, motivációs levelet írni és utánkövetést végezni”. (Amundson és munkatársai, 2013., 30. oldal)

Amundson és Borgen (1986) kutatásában ezt a kategóriát tovább bontotta ún. speciális tényezőkre, melyek a csoport
irányultságának, céljainak megfelelően változhatnak.
2. A támogatást biztosítják, és az önbecsülést építik (attitűd szint) a csoporttagság velejárói. Több tényező segíti a
csoporttagokat a többiekhez való kapcsolódásban és az álláskeresés folyamatában szükséges magabiztosság és
remény fenntartásában, a csoport elfogadottságot és támogatást ad az egyéneknek. A társak törődése révén él át az
egyén egy olyan pluszt, ami egyéni tanácsadási helyzetben nem lehetséges. Ezt az egyik résztvevő Amundson és
Borgen (1986) vizsgálatában a következőképpen fogalmazta meg:
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29 éves nő, elvált, könyvesbolti eladó
„Nagyon jó volt más emberekkel együtt lenni. Mikor az ember dolgozik, másokkal együtt dolgozik. Mikor
állást keres, úgy tűnik, az ember egyedül marad. Nincs sok bátorító dolog az álláskeresésben, főleg, ha az
interjúk rosszul sikerülnek. Egy idő után pocsékul érzed magad. A csoportban közösen dolgoztunk, és
megosztottuk a jó és a rossz élményeket is. Bátorítottuk egymást, és úgy tűnt, mindannyiunknak vannak
karrierkilátásai, amelyeket meg is osztottunk. Barátokká váltunk.” (Amundson és munkatársai, 2013. 32.
oldal).

A tárgyalt két összetevő elemeit (az álláskeresői csoportoknál megjelenő speciális tényezőket a munkavállalói
orientáció terén és a támogatás, önbecsülés elemeit) a 10. táblázat összegzi.

Munkavállalói orientáció

Támogatás, önbecsülés

Álláskeresési stratégiák

Csoporthoz tartozás

Videofelvételes visszajelzés

Kölcsönös támogatás és bátorítása

Telefonos technikák

Az érzések, lelkesedés és
kommunikációja a tagok között

Interjúgyakorlatok és felkészülés

Mások helyzetével való összehasonlítás

Felszerelés és szolgáltatás

Mások segítéséhez való hozzájárulás (értékesség érzése)

Célok meghatározása

Érzések ventillációja

Munkahírek, Információ a munkaerőpiacról

Pozitív hozzáállás kialakítása

Önéletrajz és levelezés

Támogató vezető

a

siker

kölcsönös

10. táblázat: A munkavállalók részére nyújtott csoportos tanácsadás fő összetevői
Amundson és munkatársai (2013) alapján
A struktúra szerepét nem lehetett egyik kategóriába sem besorolni, így az önmagában áll. Fontosságát jelzi az alábbi
interjú részlet:

54 éves nő, házas, ruhatisztítói dolgozó
„A csoport tagjának lenni olyan volt, mint munkába menni. Az ember tudta, hogy reggel fel kell kelni és
adott időre a csoportban lenni. Minden nap több órát igényelt a csoport. Már ez önmagában, a napi rutin
megléte sokat segített” (Amundson és munkatársai, 2013, 32. oldal).

A két tényező, a munkavállalói orientáció (a tudás és a készségek átadása) és a támogatás kapcsolatát vizsgálva
fontos hangsúlyozni azok egyenrangúságát. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy attól függetlenül, hogy a
csoportos tanácsadáson korábban résztvevők találtak-e állást, hasznosítják az ott megszerzett tudást, pozitívabb az
énképük, hatékonyabb az álláskeresésük, és összességében jobban érzik magukat a bőrükben. Azok, akik érzik a
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támogatást a sorstársak részéről, jobban tanulnak: a támogatás úgy tűnik, elsődleges, a tanulás követi azt
(Amundson és munkatársai, 2013).
Összességében tehát a csoport hatékony és eredményes módja az álláskereső kliensek segítésének: segítik az
embereket mind az önbizalmuk, mind az álláskeresési készségeik fejlesztésében.
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4. A PÁLYATANÁCSADÁSSAL KAPCSOLATOS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATOK, INDIKÁTOROK,
HATÁSOK

NEMZETKÖZI KUTATÁSOK ÉS AZ ALKALMAZOTT INDIKÁTOROK

A tanácsadás kimeneteit összegezve Hughes és Gration (2009a) megkülönböztet azonnali kimeneteket (immediate
outcome) és középtávú vagy hosszú-távú kimeneteket (intermediate és longer-term outcomes), és a következő
rendszerben szemlélteti azokat (10. táblázat):
Impakt mérések
Azonnali hatás

Tudás, készségek (a lehetőségekkel kapcsolatos
tudatosság, akcióterv kidolgozásának képessége,
növekedett döntési képesség)
Attitűd és motiváció (optimizmus növekedése, stressz és
szorongás csökkenése, a munkához és tanuláshoz
kapcsolódó pozitív viszony)

Középtávú hatás

Keresési stratégiák (a kezdeti fázis után is a keresési
aktivitás fenntartása, információs csatornák felkutatása)
Döntéshozatal
(cselekvési
tervek
végrehajtása,
jelentkezés állásra / képzésre, kezdeti csalódásokkal való
megküzdés)

Hosszú távú hatás (egyéni szint)

Képzésen való részvétel és tanulás (lehetőségek
megragadása, sikeres teljesítés, magasabb végzettségi
szint)
Foglalkoztatás (újra belépés a munkaerőpiacra,
munkahelyváltás, szerep/pozíció-változás, előléptetés)

Hosszú távú hatás (gazdaság)

Munkáltató és oktatási szolgáltató (növekedett
termelékenység és rugalmasság, csökkenő fluktuáció,
teljesítménynövekedés
Gazdaság (GDP növekedés, kisebb képzettségi hiány,
alacsonyabb
munkanélküliségi
ráta,
kincstári
megtakarítás)

11. táblázat: Az IAG (information, advice and guidance) szolgáltatások és a lehetséges impakt mérések

La Court és munkatársai (2003) a kimeneteket a következőképpen bontják kategóriákra:
-

Azonnali kimenetnek tekintik a megnövekedett tudás- és készségszintet, az attitűdbeli és motivációs
változásokat;
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-

Középtávú hatások közé sorolják a munka- és tanulási lehetőségek keresésének aktiválását, a lehetőségek
értékelését és az eshetőségek tervezését;

-

A hosszabb távú hatások között említik a megfelelő lehetőségek megragadását és a munkaerőpiacra és
tanulásba való jobb belépést és ott a tartós megtartást.

A kimenetek további osztályozási módja a kemény (hard outcomes) és puha mutatók (soft outcomes)
megkülönböztetése. A kemény mutatók jellemzően jól mérhetőek és láthatóak és könnyen számszerűsíthetőek, míg
a puha mutatók szubjektívebbek, kvalitatív jellegűek és sokszor nehezen számszerűsíthetőek (Hughes, Gration
2009b). Míg a szakpolitikai szereplők sok esetben a kemény mutatókra koncentrálnak, Sachdev és munkatársai
(2006) rámutatnak arra, hogy a puha mutatók (ezek jellemzően pszichológiai változók) sok esetben a kemény
mutatók (tényleges elhelyezkedés, képzésen való részvétel) előfutárai lehetnek, és ezekre, mint a jövőbe való
beruházásra kell tekinteni. A puha mutatók kapcsán Hughes és Gration (2009b) azt írja, hogy a jellemzően
pszichológiai változók (mint például önbizalom, motiváció) azért fontosak, mert a hosszabb távú, keményebb
kimenetekhez vezető szükséges és köztes lépcsőként működnek. A kvantifikációjukhoz alkalmazott gyakori módszer
a puha mutatók legalább két alkalommal történő mérése, tipikusan beavatkozás előtt és után, melyből látható a
fejlődés mértéke, a „megtett távolság”.
A puha mutatók egy lehetséges osztályozását mutatja be Dewson és munkatársai (2000). Négy fő kategóriába
rendezik az indikátorokat, ezek a következők: kulcsképességek a munkához, attitűd jellegű képességek, személyes
és gyakorlati képességek.
1.

2.

3.

4.

kulcsképességek a munkához:
a. kulcsképességek, pl. csapatmunka, problémamegoldás, információtechnológia
b. nyelvtudás és kommunikációs készségek
c. betegséghez köthető hiányzás alacsonyabb szintje
attitűd:
a. magasabb motivációs szint
b. önbizalom magasabb szintje
c. megnövekedett felelősség érzés
d. önértékelés magasabb szintje
e. magasabb személyes és karrier aspirációk
személyes készségek:
a. időmanagement
b. személyes higiénia
c. öntudatosság magasabb szintje
d. jobb egészség és fittség
e. magasabb fokú koncentráció, elköteleződés
gyakorlati készségek:
a. űrlapok kitöltésének képessége
b. önéletrajz megírásának képessége
c. a pénzkezelés magasabb szintje
d. a jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos tudatosság

Den Boer és munkatársai (2004) rendszerszintű áttekintést nyújtanak a pályatanácsadás indikátorairól (12. táblázat):
az egyik vizsgált dimenzió a beavatkozás szintje, mely lehet egyéni, szervezeti vagy nemzeti, a másik dimenzió a
folyamat szakaszai mentén differenciál (bemeneti változók, a folyamat, a kimenet és a kontextus).
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Bemenet / Input

Folyamat

Kimenet / Output

Kontextus

Egyéni szint

1.1. Résztvevők
száma és jellemzői
1.2. Személyzet
képzettsége

2.1. Szolgáltatások
tartalma

3.1 Felhasználói
elégedettség
3.2. személyes
fejlődés
3.3. szakpolitikával
összefüggő output

4.1. Felhasználók
jellegzetességei

Szervezeti szint

1.3. Szolgáltatások
hozzáférhetősége

2.2. Minőség
menedzsment

4.2. Vállalkozási
klíma, mozgástér
4.3. Infrastruktúra

Nemzeti szint

1.4. Finanszírozás
1.5. Szakpolitika

2.3. . Minőség
menedzsment
2.4. Koherencia

4.4. Társadalmi,
oktatási és munkaerőpiaci helyzetek

12. táblázat: A pályatanácsadás indikátorai rendszerszinten
Forrás: den Boer, P., Mittendorff, K., Scheerens, J., Sjenitzer T. (2004) Study on ‘Indicators and benchmarks for Lifelong Guidance.
Interim Report. European Centre for the Development of Vocational Training.

Az alábbiakban a pályatanácsadás hatásvizsgálataiban leggyakrabban megjelenő indikátorokat és azokkal
kapcsolatos eredményeket ismertetem.

1. ÖNBIZALOM ÉS ÖNÉRTÉKELÉS
Hughes és munkatársai (2002) 7 tanulmányt áttekintve a tanácsadás motivációs és attitűdbeli hozadékát emeli ki,
amelybe beletartozik az önbizalom növekedése és az önértékelés javulása is (Hughes és Gration 2009a).
Bimrose, Barnes és Hughes (2006) 50 felnőtt esetében vizsgálta a pályatanácsadás hatását öt éven keresztül
Angliában esettanulmányokon keresztül, a vizsgálat utolsó hullámában a minta 36 főre csökkent. A minta kis
létszámát és az önbeszámolós eljárás lehetséges torzító hatását figyelembe véve a levonható következtetések köre
korlátozott, azonban az kvalitatív módszertanból fakadóan az esettanulmányok gazdagsága és az időben hosszú
utánkövetés mindenképpen a tanulmány erősségei e tekintetben. A pályatanácsadásnak pozitív hatása lehet a kliens
önbizalmára, motivációjára, döntési képességeire, karriertervezési készségeire és a tanulás és munka felé
fejlődésére. Specifikus eredményeik a következők: a legmagasabb iskolai végzettség szintje a kliensek 33%-nál nőtt
legalább egy szinttel, a 36-ból 26 fő hasznosnak ítélte meg a tanácsadást. A résztvevők kiemelték a tanácsadás
hasznosságát, amennyiben értékes belátáshoz vezetett, segített ötletekre, tervekre fókuszálni, növelte az
önbizalmat, lehetőséget adott a reflexióra és szakértői információhoz juttatta őt. A kliensek emellett hangsúlyozták,
hogy ha anyagi értelemben nem is javultak a körülményeik, az önértékelésük és a jövőbeli kilátásaik javult, ily módon
tehát a megnövekedett önbecsülés és javuló önértékelés egy későbbi kemény kimenet előfutáraiként,
prekurzuraiként viselkedhet, vagyis facilitálhatják pl. egy jobb pozíció megszerzését.
Pollard és munkatársai (2007) a korábbi fejezetben ismertetett Wiegersma rendszerben azonosított tanácsadási
szinteknek megfeleltethető elrendezésben végezték az összehasonlító vizsgálatukat: egy csoportot, melynek tagjai
kizárólag információt (information, I) kaptak, vetették össze a mélyebb tanácsadási folyamatban résztvevőkkel
(advice and guidance, AG). Mivel a két csoportot minden egyéb egyéni jellemző mentén a lehető legjobban
illesztették, az elképzelés az, hogy bármilyen különbség a két csoport kimeneti változói között a tanácsadás eltérő
jellegére vezethető vissza. A vizsgálatban az I csoport kvázi-kontrollcsoportként szerepel, az AG csoport meg mint
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kvázi-kísérleti csoport. 4000 fő feletti minta-elemszámmal indult a kutatás 2004-ben, és két hullámban vizsgálta a
tanácsadáson résztvevőket. A kutatás célja az információs- vagy klasszikus tanácsadás (IAG) hatásainak vizsgálata a
munkában vagy oktatásban résztvevő felnőttekre, szűkebben pedig a mélyebb tanácsadási folyamat (AG) relatív
nagyobb hatásának vizsgálata a csupán információnyújtáshoz (I) képest. A kutatás fő eredményei a következők:
mindegyik tanácsadási forma akkor a leghatékonyabb, ha nem egy elszigetelt eseményként, hanem egy folyamat
részeként élik meg: a válaszolók kétharmada a kezdeti beavatkozás után újabb támogatást kért. A további tanulás
elkezdése és a munkában történő pozitív változások végrehajtása szempontjából azok mutatták fel a legtöbb pozitív
kimenetet, akik kezdetben információnyújtásban részesültek (I), majd egy mélyebb tanácsadási folyamattal
folytatták (AG). A mélyebb támogatás (AG) segít az egyéneknek abban, hogy felismerjék és értékeljék a korábbi
eredményeiket, ily módon növelve a jövő tervezésébe vetett hitüket és bizalmukat és az önbizalmukat egyaránt. Az
AG csoport tagjai hajlamosabbak a specifikus állásra vagy karrierre fókuszált képzésen részt venni, jellemzőbb az
ismeretek és a szaktudás frissítése és új szakma elsajátítása (reskilling) mint a meglévő szakmában magasabb szintű
végzettség szerzése (upskilling). Fontos megállapítása a tanulmánynak, hogy középtávon nem hozható
összefüggésbe a mélyebb tanácsadás (AG) bármilyen megfigyelhető munkaerő-piaci kimenettel (mint például
részvétel fizetett munkában, munkanélküliség után belépés a munkaerőpiacra fizetett munkakörbe), de három
munkával kapcsolatos attitűdbeli kimenettel összefüggésbe hozható: elégedettség az aktuális munkával, hit vagy
bizalom abban, hogy elnyeri a kívánt állást, továbbá növeli az önbizalmat idővel.

2. PÁLYA-EXPLORÁCIÓ ÉS DÖNTÉSI KÉPESSÉG

Killeen és Kidd (1991) áttekintő tanulmányukban az 1920-as évektől 1990-ig tekintik át a pályatanácsadás hatásaival
foglalkozó szakirodalmat. Az USA-ban zajlott kutatások alapján azt találták, hogy a leggyakrabban alkalmazott
mérések a pályaérettség, a döntéshozatal, kontrollhely, a szorongás és az énfogalom. A szerzők szóvá teszik, hogy az
átnézett kutatások közül számosnak a validitása és reliabilitása kétséges szerintük. Rávilágítanak a tanulási kimenet
fogalmának kiemelkedő voltára, és úgy definiálják ezt, mint készségek, tudások és attitűd, mely megkönnyíti az
informált és racionális döntéshozatalt a munkahellyel vagy a képzéssel kapcsolatban, majd ezek mentén a hatékony
végrehajtást. Azonosítanak 17 tanulmányt, ami a racionális döntéshozatal prekurzuraival és korrelátumaival
foglalkozik, 8-at, ami a döntéshozatali készség fejlődéséről szól, 12 cikk a megnövekedett én-tudatosságról szól, 13 a
lehetőségek számontartásával és információkeresésről, 10 a megnövekedett határozottságról, 4 pedig az
átmenettel, a változásmenedzsmenttel kapcsolatos készségek fejlődéséről. Csak 4 tanulmánynál merül fel az, hogy
nincs nyereség, 10-nél pedig nincs semmi eredmény. A tanulmány gyengéje talán a sokszínűség: az egyes
tanulmányok mind egész beavatkozásokat értékelnek, amik azonban különböző jellemzőkkel rendelkeznek, mind a
kliens csoportok, a beavatkozás jellege, illetve a kimenetek tekintetében. Összességében a tanulmány a
pályatanácsadás döntéshozatali készségekre gyakorolt hatását hangsúlyozza.
Whiston és munkatársai (2003) meta-elemzésükben a segítői kapcsolat modalitásának hatását vizsgálták a
pályatanácsadás hatékonyságára. Vizsgálatukba 57 tanulmányt vontak be, 4732 vizsgálati személlyel, és azt a
végkövetkeztetést vonják le, hogy a pályatanácsadásnak összességében pozitív hatása van a karriertervezésre és
döntéshozatali készségekre, ami még akkor is jelentős, ha a hosszabb távú képzési és gazdasági kimenetekhez ugyan
nem is köthető közvetlen módon a szolgáltatás. Azok a beavatkozások, melyekben részt vesz tanácsadó,
hatékonyabbak, mint ahol nem vesz részt szakember, például a számítógépes rendszerek használata hatékonyabb
ott, ahol azt kiegészíti tanácsadás. A workshopok és a strukturált csoportok jobb eredményre vezetnek, mint a nem
strukturált karrier-tanácsadási csoportok

3. OKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, KÉPZÉS ELKEZDÉSE
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A tanácsadás kimeneteit vizsgáló tanulmányok egy része kapcsolatot talált a tanácsadáson és a tanulásban való
részvétel között, és úgy tűnik, hogy különösen az informális tanulásban való megnövekedett részvétel jellemző
(szembeállítva a formális tanulással).
Reed és munkatársai (2005) 1000 fős felnőtt mintán végeztek vizsgálatot, a Careers Wales klienseit telefonon
keresték meg a tanácsadást követő 3 és 6 hónapban. A válaszolók többsége szerint a tanácsadás hatására tisztultak a
karrier-terveik, és aktívan tettek is a terveik végrehajtásáért, valamint sokan számoltak be arról, hogy jelentős
változások következtek be az életükben, ami a karrierjükkel kapcsolatos, és amihez a tanácsadás nagyban
hozzájárult. A válaszolók többsége hasznosnak ítélte meg a tanácsadást, és sok puha kimenetet említettek, melyekre
a tanácsadás hozzáadott értékére tekinthetünk, mint pl. bizalom, nagyobb fókusz, bátorítás, bizalom. Három
hónappal a tanácsadás lezárása után
•

a kliensek 82% számolt be arról, hogy tisztában van a jövőbeli terveivel (szemben a tanácsadást megelőző
38%-kal),

•

79% mondta, hogy már tett is valamit a tervek végrehajtásáért,

•

Akik karrierrel kapcsolatos változást említettek, azoknak a 64% állította, hogy az nem történt volna meg a
tanácsadás nélkül,

•

60% számolt be karrierrel kapcsolatos változásról, mint pl. elhelyezkedés, képzés elkezdése, önkéntes
munka.

Hat hónappal a tanácsadás lezárása után a következő eredményeket kapták:
•

49% tett néhány vagy több lépést a tervei elérése érdekében az első utánkövetési lépcső óta,

•

56% említett karrierrel kapcsolatos változást a három hónappal azelőtti állapothoz képest,

•

Akik karrierrel kapcsolatos változást említettek, azoknak a 58% állította, hogy az nem történt volna meg a
tanácsadás nélkül .

A felmérésben nem alkalmaztak illesztett kontrollcsoportot, és nem is hasonlították össze a normál felnőtt populáció
elhelyezkedési rátáival, illetve oktatásba lépési arányaival a kapott eredményeket.
La Court (2003) 2181 fővel készített telefonos interjúkat Angliában 2003. augusztusban a 6-9 hónappal korábban
lezajlott információnyújtás vagy tanácsadások hatásai kapcsán. A két fogalom definiálása szinte egy az egyben
megfeleltethető Wiegersma 1. és 2. tanácsadási szintjeinek2.
A minta 15% volt regisztrált álláskereső (Angliában lakosságának az adott időszakban 3,4% volt regisztrált
munkanélküli).

2

Information: data and other information on learning and work opportunities conveyed through printed matter,
audio-visual materials or computer software, or through information officers or other helpline services.

Advice: providing an immediate response to the needs of clients who present an enquiry or reveal a need that
requires more than a straightforward information response. It is usually limited to helping with the interpretation of
information and with meeting needs already clearly understood by the client [and may or may not include signposting
to a guidance interview where a more in-depth (assessment and) response can be provided] (LaCourt, 2003, pp. I)
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Mennyire segített a tanácsadó a következőkben?

26
27
30

25
31
35

%
Nem volt
rá hatással
42
35
28

32

36

26

1

5

28
28
25

32
31
30

32
33
38

2
1
1

5
5
5

16

23

52

1

6

Sokat
Megnövekedett önbizalom
Segít a döntésben munka / tanulás terén
Megnövekedett tudatosság a tanulási
/munkalehetőségekkel kapcsolatban
Segít releváns infó felkutatásában és
felhasználásában
Segít a legjobb opciót kiválasztani
Bátorítja a keresési tevékenységet
Segít
hozzáférni
a
tanulási
/munkalehetőségekhez
A változás menedzsment segítése,
támogatása

Keveset

Rosszabb
lett
2
1
1

Nem tudja
5
5
4

13. táblázat: Közvetlen hasznok – Miben segített a tanácsadó? (forrás: LaCourt, 2003)
Megjegyzés: többszörös választás, az összeg nem 100%

A 13. táblázatból látható, hogy a legnagyobb segítséget az információ felkutatása és hasznosítása terén (32%), illetve
a lehetőségek tudatosításában (30%) kapták a válaszolók, és nagyon sokan jelölték meg, hogy az alternatívák, opciók
mérlegelésében (28%) és a keresési aktivitás növekedésében (28%) éreztek változást. Amiben nem tapasztaltak
sokan változást, az a változásmenedzsment támogatása (52%), az önbizalom növekedése (42%). Az álláskereső
válaszolók 33% kezdett el tanulni, 43% elhelyezkedett, 26% keresett aktívan munkát.
A vizsgálatban rákérdeztek az átmenetekre, változásokra is a munka, ill. tanulás területén. A viszonylag rövid idő
ellenére (2002 novembere és 2003 márciusa között vettek részt a tanácsadáson, a lekérdezés 2003 augusztusában
volt) jelentős változások voltak tapasztalhatóak, melyekből néhányat kiemelek. Az összes válaszoló 36%-a kezdett el
tanulni, az arány a nőknél magasabb (40%) (szemben a férfiak 31%-val). A 24 éveseknél idősebbek nagyobb arányban
(37%) kezdtek el tanulni, mint a 20-24 évesek (32%). A tanácsadás időpontjában munkanélküliek 43%-a helyezkedett
el, és 26% állította, hogy a tanácsadás óta aktívan keresnek munkát (LaCourt 2003).
A szolgáltatás hatásaira is rákérdeztek: a klienseknek arra kellett válaszolniuk, hogy mekkora szerepe volt a
szolgáltatásnak a változás elérésben. A kliensek a következő módon skálázhatták válaszaikat: döntő szerepet
játszott, fontos volt, nem volt fontos, vagy nem tudja. A képzést elkezdők 76%-a, a munkába állók 61%-a mondta,
hogy fontos vagy döntő jelentőségű volt a tanácsadás a változásban. Ezen belül is különösen magas azok aránya,
akik a munkájukkal kapcsolatos képzést kezdtek el (83%), illetve akik teljes munkaidőben kezdtek el dogozni (65%)
(LaCourt 2003).
Összességében azt találták, hogy a kliensek 80%-a valamilyen jelentős területen profitált az igénybe vett
szolgáltatásból. A releváns információ keresése és felhasználásában nyújtott segítség, illetve az adekvát tanulási és
munkalehetőségek tudatosítása voltak a legmagasabbra értékelt hasznai a tanácsadásnak, ezek mellett a
döntéshozatali hatékonyságban való fejlődést és a megnövekedett keresési aktivitást is jelentősnek értékelték.
Azok, akik elhelyezkedtek, 76%- mondta, hogy fontos vagy döntő szerepe volt ebben a tanácsadásnak, míg a
munkában elhelyezkedők vagy önfoglalkoztatást elkezdők 61%-a gondolta úgy, hogy ennek kiemelt jelentősége van.
Az eredmények értékelésénél önkritikaként fogalmazza meg a szerző, hogy a vizsgálat nem longitudinális, hanem
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egy pillanatfelvételnek tekinthető, a belőle levonható következtetésekkel óvatosan kell bánni, hiszen a lekérdezés
egy 5-10 hónappal korábbi szolgáltatásra vonatkozik.
A tanácsadás mélysége alapján differenciáltan kimenetek után kutató, már idézett Pollard és munkatársai (2007)
tanácsadás önértékelésre gyakorolt hatásán túlmenően annak tanulást befolyásoló jellegét is vizsgálták,
megkülönböztetve formális és informális tanulást. Az informális tanulást úgy definiálták, hogy olyan képzésen való
részvétel, ami a munkához szükséges készségeket fejlesztheti, de ami nem vezet képesítéshez, illetve a tanulás
egyéb módjait sorolták ide, mint pl. esti tanfolyamok, jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam, önirányított
tanulás, online tanulás stb. A tanácsadáson való részvétel egyértelműen összefüggött az informális tanulás
növekedésével, és ez a hatás ott volt a legerősebb, ahol a kliensek egy kezdeti információnyújtást kaptak, majd egy
mélyebb tanácsadási folyamatban vettek részt. A formális tanulás kapcsán ennyire egyértelmű eredményeket nem
kaptak, de a tanácsadáson résztvevők csoportja idővel a specifikus pályára fókuszáltabban vett részt formális
képzésen.

4. CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS JAVULÓ FOGLALKOZTATÁS
Korai vizsgálatok (pl. Azrin 1975, Pearson 1998) alapján egyértelműen levonható az a következtetés, hogy az
álláskeresőknek nyújtott támogatás, tanácsadás sok esetben lerövidítheti az elhelyezkedésez szükséges időt.
Azrin (1975) a szigorú módszertani elvárásoknak is megfelelő kutatási designt alkalmazott, kísérletben vizsgálta
Amerikában az álláskereső klub hatékonyságát, a mintáját illesztett módon osztotta kísérleti és kontrollcsoportra. Az
előbbinél 93% talált 3 hónapon belül teljes munkaidős állást (szemben a kontrollcsoport 60%-os arányával, illetve az
elhelyezkedési periódus mediánja 14 napos volt (a kontrollcsoport 53 napjával) (idézi Hughes, Gration 2009a).
LaCourt (2008) aktív korú felnőtteket vizsgált, akik 2006 és 2007 nyara között tanácsadási szolgáltatásokat vettek
igénybe. A telefonos interjúkhoz a résztvevőket véletlenszerűen választották ki. A tanácsadást követő 4-14
hónapban készült a kutatás. A munkába állók több mint két harmada (69%) mondta azt, hogy a tanácsadás szerepet
játszott az elhelyezkedésükben.
Pearson (1998) az Egyesült Királyságban vizsgálta az álláskeresők újra-elhelyezkedését, és ezt találta, hogy a
korábban tanácsadáson résztvevők 92%-a helyezkedett el 6 hónapon belül, ami szignifikánsan magasabb volt az
országos átlagos elhelyezkedési rátánál (idézi Hughes, Gration 2009a).
Pollard és munkatársai (2007) arra jutottak, hogy a mélyebb szintű támogatás nem hozható összefüggésbe
semmilyen megfigyelhető munkaerő-piaci eredménnyel (részvétel a munkaerőpiacon, álláskeresésből fizetett
munkába lépés stb) középtávon, viszont hozzáteszik, hogy három attitűdinális, munkával kapcsolatos kimenettel
összefügg: az aktuális munkával való elégedettséggel, a hittel, hogy megkapja a kívánt állást és az önbizalom
növekedésével. A szerzők hozzáteszik, hogy az információnyújtás is hasznos volt sokak számára, és kiemelik, hogy az
információnyújtás a tanácsadói társadalom által alulbecsült, holott sok esetben hasznos tevékenység (Pollard és
mtsai 2007).

5. SZÉLESEBB KÖRŰ SZOCIO-ÖKONÓMIAI HASZNOK (EGÉSZSÉGÜGYI HASZNOK IS BELEÉRTVE)

A pályatanácsadás tágabb, társadalmi és gazdasági jellegű hatásaival kapcsolatban még nehezebb bizonyítékokon
alapuló beavatkozásról beszélni, még nehezebb a direkt kapcsolatot igazolni a beavatkozás és a kimenet között.
Godfrey (2002) olyan fiatalokkal foglalkozik, akik sem oktatásban, szakmai képzésben nem vesznek részt, és akik
munkanélküliek (őket nevezi a szakirodalom NEET-ek). A szakirodalom külön entitásként tárgyalja a NEET (Not in
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Education, Employment or Training) jelenségét: a fogalmat elsősorban olyan 14-20 év közötti fiatalokra alkalmazzák,
akik nem dolgoznak, és semmilyen képzésen, oktatásban nem vesznek részt. A jelzett populáció kutatásával
széleskörűen foglalkozik a szakirodalom, főleg Nagy-Britanniában forró téma a szakpolitikában. Az igen elterjedt
fogalomhasználattal és a mögöttes szemlélettel többen nem értenek egyet: a kritikusok szerint a kifejezés csak arra
mutat rá, hogy mi az, ami rájuk nem jellemző, de nem visz közelebb annak megismeréséhez, hogy kik is ők
valójában, és milyen szükségleteik vannak. A NEET fiatalok csoportja igen heterogén, és kevés közös jellemzővel
bírnak a tagjai, és kisebb alcsoportokra bonthatóak különböző változók mentén. Úgy tűnik, hogy számukra a
leghatékonyabb segítség, ha az információhoz és tanácsadáshoz jobb hozzáférésük van 16 éves koruk előtt, és több
lehetséges opciónak vannak tudatában, hogy 16 évesen jó döntést hozhassanak (Hughes, Gration 2009b).
Ha figyelembe vesszük a NEET réteg társadalmi költségeit (munkanélküliség, inaktivitás, bűnözés, és az ezekből
fakadó egészségügyi ráfordítások), arra az elméleti megállapításra juthatunk, hogy a NEET csökkentése
pályatanácsadás révén (tehát a fiatalok képzésbe, munka világába, oktatásba való visszasegítése)
költségmegtakarításként jelenik meg társadalmi szinten (Hughes, Gration 2009a). Konkrétabban a NEET
csökkentése társadalombiztosítási kiadások csökkenéséhez, a növekvő elhelyezkedés a termelékenység
növekedéséhez és adónövekedéséhez, a bűnözés csökkenése a bűnüldözés költség-ráfordításainak csökkentéséhez
vezet.
James (2001) face-to-face vagy telefonos interjút készített felnőttekkel, akik korábban egy oktatási tanácsadóval
(Learning Advisor) konzultáltak. A tanácsadással kapcsolatos tapasztalataikra volt kíváncsi, az észlelt egészségügyi
kimenetekre a tanulás kapcsán. A kutatás alapján nem beszélhetünk közvetlen kapcsolatról a tanácsadás és a
tanulás, illetve a tanulás és az egészségügyi hasznok között. A tanulmány alapján azonban úgy tűnik, hogy a sikeres
tanulás pozitív hatással lehet az egyén egészségére és szubjektív jóllétére, és a kliensek túlnyomó többsége azt
állította, hogy a tanácsadás nélkül nem kezdett volna el tanulni. Sok résztvevő arról számolt be, hogy szerinte
azonnali és közvetlen kapcsolat van a tanulás hatása és a mentális és testi egészség között. A résztvevők
megnövekedett önbizalomról, társas kapcsolatokról, jobb életminőségről, örömtelibb tevékenységekről számoltak
be, amik mediátorként viselkedhetnek a tanulás és az egészség között (Hughes, Gration 2009a).

HAZAI PÁLYATANÁCSADÁS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATOK
Lisznyai, Ritoók és Puskás-Vajda (2009) tanulmányukban a Lifelong Guidance (LLG) hatásindikátor rendszerének a
feltárását tűzték ki célul, mely a bizonyíték alapú (evidence based) tanácsadó praxis alapját, a szakmai protokoll
fontos keretét képezi. A meta-elemzések alapján meghatározott indikátor dimenziók a következők:
•

Döntés és döntésképtelenség

•

Megküzdés

•

Készségek és kompetenciák

•

Önértékelés

•

Pályaérettség és identitás

•

Kontroll és önirányítás

Kiss István (2010) a pályatanácsadás egyéni szintjén gyakorolt hatását vizsgálta, rendszerszemléletű megközelítést
alkalmazva. Ehhez a Heidelbergi modell nyújtott elméleti keretet. A kutatás során kvalitatív módszerekkel (45
mélyinterjú) és kvantitatív módszerekkel (302 online kérdőív) is vizsgálta a Lisznyai, Ritoók és Puskás (2008) által leírt
indikátorokat. Az interjúk alapján négy kliens-típust különítettek el, akik az igényeik és életpálya-építési stratégiájuk
mentén egyértelműen differenciálhatóak, továbbá egy 94 tételes kérdéssort állítottak össze (Kiss, 2010).
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5. VIZSGÁLT VÁLTOZÓK
MEGKÜZDÉS, STRESSZ
A stressz kifejezést ma általános értelemben használják, az ember és környezete közötti kölcsönhatás folyamatában
az újszerű magatartási választ igénylő helyzeteket stresszhelyzetnek nevezhetjük. Szűkebb értelemben csak azok a
helyzetek minősülnek stresszhelyzetnek, amelyeket aktivitással kontrollálhatatlannak, megoldhatatlannak
minősítünk.
Selye János nevéhez fűződik a stressz-koncepció leírása, szerinte a nem specifikus károsító hatásokra a szervezet
azonos módon, az általános adaptációs szindrómával reagál (Kopp, Prékopa 2011). Ennek három szakasza:
• az alarm vagy vészreakció,
• az ellenállás fázisa,
• a kimerülés állapota.
Az első fázisról elmondható, hogy nem csak, hogy nem káros önmagában, hanem mind a fizikai, mind a pszichológiai
fejlődés alapvető feltétele. Mint Selye mondta, a stressz az élet sója, hajtóereje (Kopp, Prékopa 2011).
A stresszfogalom összetevői a következők:
• a stresszorok, a veszélyeztető környezeti hatások,
• az élettani és pszichológiai stressz-reakciók,
• az egyén pszichológiai adottságai, vonásai.
A stresszorokat jellemzően az életeseményekkel, objektív külső körülményekkel vizsgálhatjuk, amelyek a legtöbb
ember számára negatív következményekkel járnak, amikor az ember-környezet egyensúly a legnagyobb
valószínűséggel borul fel (Kopp, Prékopa, 2011).
A második összetevő kapcsán elmondható, hogy igen nagy egyéni különbségek mutathatóak ki a pszichológiai és
élettani stresszreakciókban: vannak, akik igen intenzív vegetatív válaszmintát mutatnak, közben érzelmileg kevésbé
élik át a stresszreakciót, de a fordítottja is gyakori (Kopp, Prékopa, 2011).
A harmadik összetevő magyarázza, hogy ugyanaz az életesemény, stresszor az egyik ember számára elviselhetetlen,
kontrollálhatatlan helyzet, míg a másik kifejezetten kellemesnek, kívánatosnak tartja.
A stressz tehát alapvető a fejlődéshez. A megküzdés (coping), a stressz ikerfogalma, a stresszelmélet egyik
legfontosabb összetevője. A stressz akkor válik kórossá, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek megbirkózni az
újszerű, veszélyeztető helyzettel, illetve a krónikus stressz, a kimerülés fázisa egyértelműen károsító hatású. A
modern stressz-elmélet kulcsfogalma a kontrollvesztés: a nehéz helyzetek, a kihívások akkor válnak károssá, ha
megoldhatatlannak, kontrollálhatatlannak értékeljük azokat. A kontrolligény összetett pszichológiai jelenség.
Vannak, akik szívesen engedik át a kontrollt a környezetnek, a partnernek, a szülőnek, főnöknek. Így csökken a
döntéssel járó felelősségük, ugyanakkor nem tartják saját kezükben sorsuk irányítását. Megkülönböztetik a kontroll
külső és belső dimenzióját, vagyis fontos jellemző a kontrollhely (locus of control). Rotter belső kontrollnak nevezi
azt, amikor egy esemény következményét, pozitív vagy negatív kimenetét, eredményét az egyén a saját
tevékenységnek vagy stabil jellemvonásának tudja be; és külső kontrollnak, amikor az egyén úgy észleli, hogy rajta
kívülálló dolgok (szerencse, véletlen, sors, isteni beavatkozás, más személyek, körülmények sokasága, stb.)
befolyásolják az események kimenetelét, függetlenül az ő tetteitől. A belső kontroll azt jelenti, hogy általában úgy
gondoljuk, az események saját döntéseinktől függnek. Ez bizonyos reális határok között előnyös, azonban károssá
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válhat akkor, ha olyan esetekben is magunkat tartjuk felelősnek, ha az események már nem rajtunk múlnak. Fontos
feladat mindenki életében, hogy megtalálja a kontrolligény optimális szintjét, és hogy megtanulja elfogadni azt,
amin nem tud változtatni (Kopp, Prékopa 2011).
A coping, azaz a megbirkózási készség az egyén külső és belső erőinek mozgósítása kognitív, emocionális és
magatartási szinten, ami valamely probléma kezelésére irányul (Lazarus és Folkman, 1984, idézi Pikó, Hamvai 2012).
A konfliktus-megoldási módszerek azonban nem mindig eredményesek, nem minden esetben segítik elő az
adaptációt, illetve vannak olyan stresszhelyzetek, amikor ez nem is mindig lehetséges. Alapvetően két csoportba
sorolhatjuk a megküzdési módszereket: egy részük magára a környezeti kihívás kezelésére (problémaközpontú
módszerek), míg más részük az esemény jelentőségének és jelentésének megváltoztatására (érzelemközpontú
módszerek) irányul. Vannak kevert módszerek is, mint amilyen a társas támogatás keresése, a szociális coping (Pikó,
2002, idézi Pikó, Hamvai 2012). Más szempont alapján megkülönböztethetjük a közelítő és a távolító, visszahúzódó
módszereket (Compas és mtsai, 2001). Általában az aktív coping stratégiákat tekinthetjük adaptívnak, míg a
maladaptív stratégiák a megoldástól való távolodást jelentik (Pikó, Hamvai 2012).

ÖNÉRTÉKELÉS
Az önbecsülés és az önértékelés (self-esteem) lényegében szinonimáknak tekinthető, de ezek megkülönböztetendők
az énképtől vagy énfogalomtól (self-concept), az önmagunkról alkotott véleménytől és az önbizalomtól (selfconfidence), illetve a magabiztosságtól (self-assurance). Johnson (2008) úgy határozza meg az önbecsülést és
önértékelést, mint önmagunkhoz főződő érzelmi viszonyulásunkat, önmagunk értékelését és saját énképünket,
belső megelégedettség-érzésünket és önmagunk iránt érzett bizalmunkat.
Johnson (2008) belső (érzelmi alapú) és külső (kompetencia alapú) önbecsülést különböztet meg. A belső önbecsülés
az egyén önmaga iránti feltétlen szeretetét, tiszteletét, belső biztonságát és bizalmát jelenti. A külső önbecsülés
szerzett (feltételes), teljesítményen alapuló dimenzió. Mind a belső, mind a külső önbecsülés lehet alacsony vagy
magas, ezek kombinációi szerint Johnson négyféle embertípust különböztet meg. A kényszerteljesítők alacsony
belső és magas külső önbecsüléssel jellemezhetők. Az élet élvezője alacsony külső, magas belső önbecsüléssel
jellemezhető, míg a boldog teljesítő mind a két aspektus szempontjából magas önbecsüléssel rendelkezik, a
nélkülöző pedig mindkettőn alacsonnyal (Johnson, 2008).
Az önbecsülés szociális és kognitív aspektusait hangsúlyozza Susan Harter és Roy Baumeister, előbbi inkább a
szociális fejlődésre fókuszál, utóbbi pedig az én funkcionális folyamataira nyújt újszerű magyarázatot.
Harter is megkülönböztet érzelmi alapú és kompetencia alapú aspektust, de kiemeli, hogy a gyermekek önbecsülésé
nagyban befolyásolja az, hogy hogyan élik meg az énkompetenciát, ami fizikai (pl. sport) és kognitív
kompetenciákból áll. Az önbecsülés másik forrása a közkedveltség, illetve a társas elfogadottság, továbbá kisebb
mértékben a kinézet és a viselkedés. Amerikai gyerekek megfigyelése alapján azt a következtetést vonta le, hogy az
iskolai vagy sportbeli jó teljesítmény magával hozza azt, hogy szociálisan elfogadják őket. A külső szerepe
pubertáskorban válik hangsúlyossá. Harter nem különíti el az önbecsülés érzelmi és kompetencia alapú aspektusait,
elméletének újdonsága abban áll, hogy csak az élet azon területein elért sikerek javítják az önbecsülésünket,
amelyeket mi magunk fontosnak élünk meg (Johnson, 2008).
Baumeister, Tice és Hutton (1989) kidolgoztak egy elméletet és hozzá kapcsolódó fogalomkészletet, ami az én
funkcionális mechanizmusait magyarázza, az analitikus terminológia mellőzésével és kiváltásával. A nárcizmus
megfelelője az önfelnagyítás (self-enhancement), az elhárítás helyét az énvédelem veszi át, az én dinamikus
működését az önszabályozás (self-regulation) fogalommal írják le. A kognitív fogalomhasználat és megközelítés
lehetővé teszi a jelenség empirikus vizsgálatát, szemben a freudi spekulatív modellel. Baumeister megközelítésében
az önbecsülés azt írja le, hogy az egyén tárgyként tekint magára, aminek értéket tulajdonít, az ember gondolatai
önmagáról (Johnson, 2008). Johnson (2008) megjegyzi, hogy a pozitív külső értékek és tulajdonságos lényegesek az
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önbecsülés szempontjából, de annak csak egyetlen pillérét jelenti, utalva itt az önelfogadás és énszeretet
fontosságára. Baumeister (1993) elméletében kiemeli az önbecsülés szintjeinek aszimmetrikus voltát: az alacsony
önbecsülés csak relatíve alacsony, sokkal inkább közepesnek mondható abszolút értelemben, míg a magas
önbecsülés mindkét ételemben magas. Vagyis az alacsony önbecsülés inkább az önbecsülés hiányát (és nem negatív
önértékelést) takar (Johnson, 2008).
Ahogy látható, a modern szociál-kognitív elméletek inkább az önértékelésről szólnak, arról, hogy hogyan látja magát
az egyén, és milyennek mutatja magát mások felé. Az ember mint tárgyra tekint magára, de mivel hajlamos
pozitívabban jellemezni magát, mint ahogy valójában legbelül érzi, így a valódi belső önbecsülés nagyon nehezen
leképezhető, holott ez van legnagyobb hatással a viselkedésünkre (Johnson, 2008).
Az önbecsülés és önmagunk tisztelete iránti igényünk az egyik legfontosabb emberi szükséglet, megléte
pszichológiai szempontból alapvető. Arisztotelész az embert, mint egy kompetenciára törekvő teremtményt
szemlélte, egy területen való jártasság belső jutalom, függetlenül a külvilág reakciójától és visszacsatolásától. A
pszichológiában Robert White kutatta a belső kompetencia motívumot, ahol a jutalom maga a cselekvés. Az
effektanciamotívum arra ösztönöz, hogy hatást gyakoroljunk a környezetünkre. White leírás alapján ez a motívum
alapvető jelentőséggel bír gyermekkorban, mint az énenergia levezetésének formája. A személyiség érése során ez a
motívum folyamatosan átalakul kompetenciamotívummá, amelynél a fő hangsúly már a hatékonyabb
környezetkezelésen van. Meghódítani és változást elérni egy ismeretlen környezetben, függetlenül a szülők (vagy
későbbiekben tágabban értelmezve a társas környezet) elismerésétől nagy megelégedést nyújthat. A „képes vagyok
rá” érzését nyújtó jártasság, kompetencia és siker szorosan összefügg az önbecsüléssel (Johnson, 2008).
David McClelland (1985) azt feltételezte, hogy az emberi viselkedés két fő mozgatója a teljesítmény motívum
(achievement) és a kapcsolódás vagy affiliációs (affiliation) motívum, ennek az aránya egyénenként eltérő, ami az
énre és az önbecsülésre vezethető vissza. A kora gyermekkori hátteret vizsgálva könnyen belátható, hogy annak a
személynek, aki kiskorában nem kapott elegendő érzelmi megerősítést, felnőttként nagyobb igénye lesz a
közelségre, mivel az én biztonságban szeretné magát tudni. Ennek túlzott mértéke a szorongás miatt az érzelmi
viszonyokban függőségig fajulhat. Túl erős teljesítményfüggőség pedig jellemzően akkor alakul ki, ha a szülők
szeretete feltételekhez kötött, azaz ha csak akkor kaptunk érzelmi megerősítést, ha megfeleltünk az elvárásoknak,
megfelelő teljesítményt nyújtottunk bizonyos területen. Stabil önbecsülés esetén (ami optimális gyerekkori kötődés
és érzelmi megerősítések nyomán alakult ki) a sikerek és a kapcsolatok olyan élményekké válnak, amik gazdagítják
az egyént, és kevésbé keltenek benne szorongást (Johnos, 2008).

SZUBJEKTÍV JÓLLÉT
Az életminőség fogalma a társadalomkritika eszközeként jelent meg a modern fogyasztói társadalmakban azzal
párhuzamosan, hogy egyre inkább tudatosodott, hogy a gazdasági indikátorok (pl. GDP, a családi átlagjövedelem,
vagy a foglalkoztatottság mutatói) javulása nem vonja feltétlenül magával a társadalom közérzetének változását. A
gazdasági jólét, az életszínvonal emelkedése a kutatók szerint nem vagy csak igen kis mértékben növelte az emberek
elégedettségét és boldogság érzetét, amit az életminőség fogalmával azonosítottak (Nordenfelt 1993; Cummins
2000; idézi Susánszky 2009).
Az életminőség pszichológiai vizsgálatának háttere a pozitív pszichológiai irányzat, amelynek megalapozói Martin
Seligman, Csikszentmihályi Mihály, Ed Diener (Kopp, Martos 2011).
A szubjektív jóllét mutatói alapvetően az elégedettség, a boldogság, a jó és rossz érzések, a bizalom és az
optimizmus mérésén alapulnak. Ezekről a területekről az információkat közvetlen vagy közvetett módon gyűjtik.
Nagymintás szociológiai vagy epidemiológiai jellegű vizsgálatokban gyakran egy-egy kérdést használnak az
életminőséget leíró, általában az élettel vagy annak bizonyos területeivel való elégedettség mérésére (pl.:
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„Összességében mennyire elégedett az életével/lakásával/munkahelyével?”). A szubjektív jóllét összetevői a kutatók
(Diener és mtsai. Idézi Susánszky 2009) szerint az alábbiak lehetnek:
• Kognitív mérlegelés és ítélethozatal („elégedett vagyok ezzel és ezzel”)
• Pozitív érzések (boldogság, jó érzés, vagy a rossz érzés hiánya)
• Negatív érzések (kellemetlen érzések, pl. félelem, aggódás, düh)
Dolgozatunkban az élettel való elégedettséget és a szubjektív jóllét fogalmát szinonímaként használjuk.

DEPRESSZIÓ, REMÉNYTELENSÉG, DISZFUNKCIONÁLIS ATTITŰDÖK
A depressziós tünetek az ember és a környezet közötti egyensúly megbomlására utalnak, a megküzdési képességek
elégtelenségét jelzik, ami megnehezíti a világ változó körülményeihez való megfelelő alkalmazkodást.
A depressziót gyakran összekapcsolják az alacsony önbecsüléssel, azonban nem világos az ok és az okozat iránya,
valószínűsíthető, hogy cirkuláris folyamatról van szó. Az attribúció módját, vagyis, hogy hogyan magyarázzuk az
események okait, régóta fontos tényezőnek tekintik a depresszió kialakulásában vagy fenntartásában. A magas
depresszióval jellemezhető személyek a kudarcokat belső oknak, sikerüket külső tényezőnek tulajdonítják. Ez az
attribúciós stílus az alacsony önbecsülésű egyénekre is jellemző (Johnson, 2008).
Az, hogy az ember szereti önmagát, és pozitív fogalmakban gondolkozik magáról, erős motiváló erő. A jó önbecsülés
megvéd a reménytelenség és tehetetlenség érzésétől –melyek gyakran a depresszió kísérői. Könnyebben válik valaki
deprimálttá, ha nem hisz abban, hogy saját erejéből boldogul az adott helyzetben. Az eredmények azt mutatják,
hogy nem is kifejezetten az önértékelés szintje az, ami számít, hanem annak stabilitása befolyásolja döntően, hogy
megjelenik-e a depresszió (Johnson, 2008). Johnson (2008) azt találta, hogy a magas külső önbecsülésű és alacsony
belső önbecsülésű egyének különösen instabil általános (globális) önbecsülést mutattak, és ők voltak a
legérzékenyebbek a negatív történésekre, és ez a mintázat kapcsolódott nőknél leggyakrabban testi tünetekhez és
depresszióhoz.
Különféle elképzelések léteznek az önbecsülés depresszióban betöltött szerepének magyarázatára: a pszichoanalízis
”befelé forduló agresszió”-ként írja le, az önbecsülés csak indirekten kapcsolódik a depresszióhoz, a humanista
Rogers szerint azonban az alacsony önbecsülés a depresszió része, és az ideális és valódi énjének diszkrepanciájára
vezethető vissza.
A depresszió általános tünetei:
•
•
•

•
•

az érzelmi élet területén: szomorúság, anhedónia, bűntudat, szégyenérzet, szorongás
motivációs területen: a pozitív motiváció elvesztése, fokozott függőség
kognitív területen: a percepció zavara (környezetének elsősorban a negatív aspektusait észleli, a világot
unalmasnak, szegényesnek, színtelennek látja), problémákkal való elárasztottság érzése,
döntésképtelenség, önkritizálás, abszolutisztikus gondolkodás, az összpontosítás és az emlékezet zavara
a viselkedés területén: passzivitás, inaktivitás, elkerülés, tehetetlenség, energiacsökkenés, a gyakorlati
problémák kezelési nehézségei, a szociális késztetések zavara
szomatikus területen: alvászavar, étvágytalanság, a szexualitás zavarai.

A kognitív modell szerint a mentális betegségek kialakulásában és fenntartásában jelentős szerepet játszanak a
diszfunkcionális sémák. A maladaptív sémák diszfunkcionális attitűdöket aktiválnak, amik hatására beindulnak a
negatív automatikus gondolatok. A sémák befolyásolják az új információk rögzítését, megértését, felidézését,
vezérlik a figyelmet, elvárásokat, értelmezést. (Perczel-Forintos, 2010). A sémák, vagyis a mentális működést
szervező struktúrák Beck szerint két csoportra oszthatóak: feltételezésekre, melyek tulajdonképpen attitűdök és
szabályok, valamint alapsémákra. A sémák sokszor nem tudatosan befolyásolják a viselkedést és nagyon lassan
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változnak. Tanulási folyamatok révén sajátítjuk el őket, önfenntartóak, az egyén abszolút igazságként kezeli őket. A
sémák aktiválásakor befolyásolják az információfeldolgozást, a viselkedést, az élményfeldolgozást (Unoka, 2010).
Beck szerint azoknál a személyeknél nő a depresszió kialakulásának a valószínűsége, akiket diszfunkcionális
attitűdök jellemeznek. Ezekre az attitűdökre jellemző, hogy önmagukban nem jeleznek feltétlenül betegséget, sőt:
néhány beállítódás a társadalom fontos hajtóereje, de halmozódásuk vagy magas szintjük patológiás fejlődésre
hajlamosít. A diszfunkcionális attitűdök a személynek az önmaga és a világ iránt kialakított negatív attitűdjei,
amelyek olyan kognitív sémákba merevedtek, amelyhez a személy a tapasztalatait méri (Beck és mtsai 2001).
A diszfunkcionális attitűdök a depresszió kialakulásában lényeges szerepet játszhatnak. Ha a személy élete sok
területén vár el túl sokat saját magától és környezetétől, és ha ő vagy környezete nem tud megfelelni fokozott
elvárásainak, akkor könnyen negatívan minősítheti saját magát, aminek egyenes következménye lehet a depressziós
tünetek megjelenése a reménytelenség kialakulása (Kopp és Skrabski 1995). A hét diszfunkcionális attitűd,
beállítottság, mely a mérőeszközön is megjelenik, a külső kontroll kivételével csak az egyén számára károsak, ha nem
képes megfelelni a saját maga vagy környezete felé támasztott fokozott elvárásoknak, a társadalom fejlődése
szempontjából igen fontos hajtóerőt jelentenek. A nevelők, a szülők nagy súlyt fektetnek ezeknek az attitűdöknek,
különösképpen a teljesítményigénynek az erősítésére, jutalmazására. Sok esetben a szorongás, depresszió
hátterében a fokozott, irreális szülői, nevelői elvárások és a gyermek képességeinek ellentmondása áll (Kopp,
Prékopa, 2011). A szocializációnak célja tehát ezeknek az attitűdöknek a belsővé tétele, és ezek egy bizonyos szintig
a jól szocializált egyén ismérvei.
J. Young dolgozta ki a korai maladaptív séma fogalmát a diszfunkcionális séma elméletből, tárgykapcsolatelméletekből és a kötődéselméletből kiindulva. Elméletében feltételezi, hogy a személyiségzavarok hátterében korai
maladaptív sémák állnak, melyek gyermek – és serdülőkorban alakulnak ki, a veleszületett temperamentum-vonások
és a szülőkkel, kortársakkal gyermekkorban szerzett tapasztalatok együttes hatásának eredményeképpen.. Az egyes
sémák a személy önmagáról kialakított képére és másokkal való kapcsolataira vonatkoznak. A sémák az érzelmeket,
emlékeket, kogníciókat az adott sémának megfelelően emelik ki a tapasztalatból, a sémába nem illő élményeket
pedig a háttérbe szorítják. A kialakulásuk után a sémák stabilak és önfenntartóak, egyrészt a kognitív szűrő funkció
miatt, másrészt a sémák által befolyásolt önsorsrontó cselekvések okán. A séma szűrő funkciója kiemeli a sémába illő
funkciókat, hatásukat fokozza, a sémának ellentmondókat pedig kiszűri és érvényteleníti hatásukat. Az egyén
általában elkerüli azokat a helyzeteket, amik a sémáknak ellentmondó tapasztalatokat hozhatnának magukkal, és
gyakran úgy viselkedik, hogy a sémákat tetteivel megerősíti. A korai maladaptív sémák kialakulását elősegítik azok a
korai interakciók, amelyekben a gyermek alapvető szükségleteit gondozói ismételten kielégítetlenül hagyják. Young
öt alapvető érzelmi szükségletet különít el: 1. biztonságos kötődés (idetartozik a biztonságra, állandóságra,
gondoskodásra és elfogadásra való igény), 2. az autonómia, a kompetencia és az én-azonosság érzésének
szükséglete, 3. a szükségletek és érzelmek szabad kifejezésének a szükséglete, 4. a spontaneitás és a játékosság
iránti szükséglet, 5. a keretek és az önkontroll elsajátítása iránti szükséglet (Unoka, 2010).
Pikó (2002) szerint a depresszió a mai, modern társadalom kortünete. A modern, individualizmuson alapuló kultúrák
kapcsán az egyik első asszociáció az egyéni szabadság és az önmegvalósítás eszményeinek térhódítása, főleg, ha az
individualizmust megvalósító polgári demokráciák kultúráját a diktatórikus társadalmi rendszerek életszervezési
elvével vetjük össze. Ha nemzetközileg összehasonítjuk a depressziók előfordulási arányszámait, azt vehetjük észre,
hogy a fejlett országokban a hangulatzavarok az egyének legalább egyharmadának életében előfordulnak.
Különösen kiemelkedik az Egyesült Államok, ahol nemcsak a depresszió, hanem a szorongásos kórképek és a
tanulási nehézségek is gyakoriak (Pikó, 2002).
Hogyan függ össze az individualizmus és a depresszió? Az individualista társadalmak központi eleme az egyéni
autonómia és önmegvalósítás. A szabadság egyrészt a választás szabadságát jelenti, amikor az egyén kényszer nélkül,
saját belátása szerint hozza meg döntéseit. Ha a történelmi korok szabadságlehetőségeit térben és időben
összehasonlítjuk, kétségtelen, hogy soha olyan választási szabadság nem volt még soha sehol, mint napjainkban a
nyugati kultúrákban. A választás mellett a másik szabadságelem a kontroll, pontosabban a belső kontroll. Nemcsak a
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választási szabadság mérhetetlenül nagy, hanem sohasem volt az emberek kezében ilyen mértékű kontroll saját
életük felett. Csakhogy a „minden” lehetősége nyomasztó is lehet, amint Seligman megjegyzi: a társadalom azt
sugallja, hogy „minden rajtad múlik, a saját döntéseiden, tehát minden a te felelősséged” (Pikó, 2002).
A választás így nemcsak felszabadító lehet, hanem kínzó is (Pikó, 2002). A mai individualista, fogyasztói társadalom
látensen irányítja az egyéneket. Látszólag nem is irányít, csupán arra kér bennünket, éljünk szabadságunkkal. Míg a
tradicionális társadalmakban megmondják az egyénnek, mit kell tennie, addig a modern, individualista
társadalmakban csupán a normákat közlik, mi a jó, mitől lehet boldog az ember. Csak a végeredmény ismert, de
addig számtalan út vezet. A választás felelőssége kizárólag az egyéné. Ha pedig rosszul választ, a kudarc is az övé,
egyedül ő a felelős érte. A kudarcok lehetősége viszont nem tartozik bele a fogyasztói társadalom filozófiájába,
hiszen az önmegvalósítás teljesítménykategória, életcél és siker mércéje (Pikó, 2002).
A depresszió Pikó (2002) értelmezésében nem más, mint az önmegvalósítás deficitje, egy teljesítménydeficit, ami
szorongást és bűntudatot kelt. A depresszióhoz ambivalens módon viszonyulunk. A nyíltan vagy látensen
depressziós egyének kudarcaként is értelmezhetnénk tüneteiket, ha nem terjedt volna el a betegségmodell: a
betegség az egyéntől független jelenség, tehát szociológiai értelemben az egyén nem tehető felelőssé érte. Ez a
betegségmodell tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy a beteg legálisan megtagadhassa a társadalom normatív
mintáinak elvárásait, az azoknak való megfelelési kényszer alól feloldozást nyernek. A betegségmodell elfogadását
erősíti továbbá az a tény, hogy mára nagymértékben csökkent a mentális zavarok negatív megítélése,
stigmatizáltsága, bizonyos betegségtípusok teljesen elfogadottá váltak, mint pl. a szorongás vagy a depresszió
esetében. A depresszió tehát egyszerre beilleszkedési zavar és lehetőség is arra, hogy az egyén eltávolodjon,
mintegy kilépjen a modern társadalmak teljesítményorientált taposómalmából (Pikó, 2002).

ÉNHATÉKONYSÁG, MOTIVÁCIÓ, KONTROLL, TANULT TEHETETLENSÉG
A hatékonysági elvárás fogalma visszavezethető White kompetencia-elméletéig. White nevéhez köthető a
kompetencia fogalmának bevezetése, melyet a környezettel való hatékony interakció képességeként definiál. White
effektancia motivációs elméletében úgy vélte, az embernek vele született hajlama van a kompetenciáinak növelésére,
mely alapvető szerepet tölt be az egyén fejlődésében, a környezetéhez való alkalmazkodásában. Az
effektanciamotiváció akkor csökken, ha a helyzet már nem kínál új lehetőségeket az egyén számára. Ez a dinamikai
aspektus párhuzamba állítható Csíkszentmihályi flow-elméletével, amely azt feltételezi, hogy a kihívás mértékének
csökkenésével a flow fennmaradásának valószínűsége lecsökken (Mózes és munkatársai, 2012). A kompetenciakésztetést White motivációként azonosítja (White elnevezésében effektancia motiváció). Feltételezése szerint az
erős izgalmi állapotot kiváltó biológiai drive-ok – a fájdalom, szorongás, éhség – elnyomhatják időlegesen az
effektencia motivációt, de általában állandóan jelen van. Az életkor előrehaladtával az effektancia motiváció fejlődik,
differenciálódik, megkülönböztet megismeréssel, alkotással, a környezet feletti uralommal és a teljesítménnyel
összefüggő motivációt (Farkas, 2011).
Harter (1981) modelljében az effektancia motiváció három komponensét határozza meg:
1.

értelmi / kognitív összetevők, melyek az intellektuális kihívások keresését, ismeretelsajátítási
késztetést jelentik,

2.

szociális / társas komponensek, melyek a társas kapcsolatok, a társas elfogadás, támogatás
keresés motivációját tartalmazzák,

3.

motoros komponens, mely a fizikai erőfeszítés, testi ügyesség iránti motivációt jelenti.

Harter megítélése szerint két forrása van az effektancia motívumoknak, az ember vele született vágya az
eredményességre, és tanult kompetencia-szükséglete (Farkas, 2011).
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A korábban elterjedt drive-redukciós elméletek nem adnak kellő magyarázatot minden emberi motivációs
jelenségre, mutattak rá a korszak kutatói, mint pl. Hunt (1971), illetve Deci és Ryan (1985). Újnak számított akkoriban
az emberi motivációk tárgyalásánál a két típus elkülönítése, az extrinzik (eszköz jellegű, külső) és az intrinzik
(önjutalmazó, belső) motivációé. Az extrinzik jelző arra utal, hogy a viselkedés motivációjában valamilyen cél elérése,
külső tényező játszik szerepet, a cselekvés tulajdonképpen instrumentális jellegű. A cél változatos, lehet pénz, vagy
más anyagi erőforrás, de lehet szeretet is, vagy mások általi megbecsülés, hatalom – bármi, ami a cselekvésen
túlmutat és a cselekvő számára többé-kevésbé külső. Az intrinzik motiváció esetében a cselekvés motivációja a
cselekvésben rejlő élvezet maga. Egy belső hajlam, az egyén azért cselekszik, hogy fejlessze, gyakorolja képességeit,
felfedezzen valamit, melynek nyomán hatékonynak, kompetensnek érzi magát, de ide tartozik a spontán érdeklődés
is (Urbán, 2000). Az intrinzik motivált cselekvés rímel a Csíkszentmihályi Mihály által leírt flow-élményre (Farkas,
2011).
Vallerand (idézi Urbán, 2000) az intrinzik motiváció három típusát különíti el:
1.

A tudásra irányuló intrinzik motiváció: maga a cselekvés, a tanulás, a megértés motivál, ez okoz
örömöt.

2.

A fejlődésre és alkotásra irányuló intrinzik motiváció: a viselkedés öröme az önmagunk
meghaladásában és a kreatív tevékenységben van.

3.

Az ingerlés és élmények átélésére vonatkozó intrinzik motiváció esetén kellemes élményeket,
érzéseket, érzékszervi vagy esztétikai élményeket keresünk.

Az intrinzik motiváció forrását négy lényeges szükséglet képezi (Farkas, 2011):
1. Kompetenciamotiváció:
Alapvető szükségletünk, hogy környezetünkkel interakcióban legyünk, hogy hatékonynak, kompetensnek érezzük
magunkat. Ennek eredményeképpen az ember megéli a növekedés élményét. Ha a környezettel való interakció
sikeres – pl. megértjük a körülöttünk lévő történéseket, befolyásolni, átalakítani, uralni vagyunk képesek a
körülöttünk lévő világot – örömet érzünk, saját magunkról, képességeinkről pozitívan vélekedünk. Ez az érzés adja a
további motivációt a tanulásra, és ennek révén válik önmagában a tanulás is egyfajta belső jutalommá, önmagát
jutalmazó élménnyé. A kompetencia érzése a tanulás útján alakul ki, elsősorban a múltbéli sikereink nyomán, de
sikertelenségünk is része a folyamatnak, melynek révén kizárhatunk nem működő viselkedésformákat (Farkas, 2011).
2. Teljesítménymotiváció
Belső késztetésünk, hogy valamit elérjünk, hogy valamit jól csináljunk, hogy sikereket érjünk el, megfeleljünk saját
elvárásainknak. Nem külső elvárásnak való megfelelési vágyból, nem valamilyen jutalomért, hanem az örömért, hogy
valamit jól csináljunk. A teljesítménymotivációban két tendencia mutatkozik meg – sikert vagy célt elérni, és a
kudarcot elkerülni. Nagy egyéni különbségek azonosíthatók abban, hogy ki milyen és mekkora erőfeszítést igénylő
célokat állít maga elé, illetve ki hogyan viszonyul a sikerhez, vagy a kudarchoz, és milyen értékelési folyamatokat,
attribúciós mechanizmusokat alkalmaz egy –egy teljesítményhelyzetet követően.
•

Sikerorientáltak azok az emberek, akik keresik a kihívásokat, azokat a helyzeteket, amelyekben
próbára tehetik képességeiket, ügyességüket, ők azok, akik újabb és újabb célokat állítanak maguk
elé. Akkor a legmotiváltabbak, amikor a siker és a kudarc valószínűsége nagyjából egyenlő, más
szavakkal, ha éppen megfelelő mértékű kihívás elé állítják magukat, a megoldandó probléma
éppen a képességeik szintjének megfelelő. Ha sikert érnek el, azt saját képességüknek, a kudarcot
saját erőfeszítésük hiányának tulajdonítják.

•

A kudarckerülők fő motivációja az, nehogy csődöt mondjanak. Valamely életterületükön
bizonytalanok önmagukban és emiatt szoronganak. A szorongásuk hátterében állhat egy alkati
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személyiségvonás, hajlam, vagy a helyzet szülte bizonytalanság érzése is. Ők olyan célokat
állítanak maguk elé, amelyeket nagyon könnyű elérniük, tehát biztosak a sikeres megoldásban, (így
azonban a teljesítményük nem okoz örömet, hiszen nem volt kihívás annak teljesítése), vagy olyan,
szinte elérhetetlen célokat, hogy a kudarc miatt nem kell szégyenkezniük. Jellemzően a
környezetükben keresik a siker, vagy a kudarc forrását. A sikert szerencsének, a kudarcot a
körülmények, vagy a képesség hiányának tulajdonítják
A sikerorientáció és a kudarckerülés a személyiség tartós vonása is lehet, melynek kialakulásában központi szerepet
játszik az egyén szocializációs folyamata.
A teljesítményorientációhoz kapcsolódó fogalom az igényszint: az igényszint teljesítése, túlteljesítése
sikerélményhez vezet, sorozatos sikerélmény hatására az igényszint emelkedik, kudarcsorozat esetén pedig csökken.
3. Önmegvalósítás
A növekedés, a fejlődés, a saját potenciál teljes kihasználásának szükséglete, melyet a humanisztikus pszichológia az
emberi élet legfőbb céljának, motivációjának tekint. Rogers szavaival: „mindenkinek megvan az a jellemző
képessége, hogy egy érettebb állapot felé fejlődjön… Ez a nyilvánvaló hajtóerő, amely kísérője minden életnek, így
az emberi életnek is, és amely lehetővé teszi a növekedést, az autonómabbá válást, a fejlődést és az érést. Ez a
hajtóerő fejezi ki és aktiválja a szervezet minden növekedési hajlamát.” (Rogers 2004, 67-68.) Rogers szerint az
önmegvalósítás életünk fő hajtóereje, Maslow hierarchikus motivációs rendszerének csúcsán szintén az
önmegvalósítás szerepel.
4. Az egyensúly szükséglete
Ez a szükséglet a kognitív fejlődés előmozdítója. Piaget az információszerzés motivációját az adaptációs
folyamatban látta. Az új ismeretek asszimilációja egyensúlytalanságot szül, majd a törekvés az egyensúlyra új
struktúrát teremt. Kiemelte, hogy ebben a folyamatban központi szerepe van a saját aktivitásnak, a gyakorlatnak, az
egyén saját tapasztalatszerzésének.
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A VIZSGÁLAT
A VIZSGÁLAT CÉLKITŰZÉSEI

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy az álláskereséi technikák tréning hat-e a rajta részt vevő
álláskeresőkre, és ha igen, hogyan; megjelennek-e az indikátorváltozók mentén mérhető különbségek közvetlenül a
tanácsadás lezárását követően, illetve 5-8 hónappal később; és végső soron mennyiben segítik az résztvevők
elhelyezkedését a tréningek, vagy mennyire ösztönzi őket egy képzés elkezdésére. Vizsgáltuk, hogy vannak-e olyan
bemeneti változók, azaz kliens-jellemzők, amik a tréning sikerességét bejósolják, vagy valószínűsítik. Kíváncsiak
voltunk arra, hogy vannak-e elkülöníthető kliens-típusok, akiknek a bemeneti és kimeneti változóik jellegzetes
mintázatot mutatnak, továbbá útmodell segítségével kívántunk néhány fő jelenséget magyarázni.
A kutatás haszna véleményünk szerint többszintű: egyrészt a feltáró jellege miatt (a csoportos tanácsadás
hatásvizsgálata, azon belül is a speciálisan álláskeresői mintán történő vizsgálat eddig meglehetősen szűz területnek
mondható) a jelenség megismerése és leírása egzakt tudományos módszerekkel önmagában jelentős lehet. A terület
alkalmazott volta miatt ezen túlmenően a gyakorlatba jól visszaforgatható eredményekhez vezet, amik akár
szakmapolitikai változásokhoz is alapul szolgálhatnak. A vizsgálat értelmezési keretének, a jelenség elméleti
megközelítésének (tanácsadás, mint problémamegoldás, mint újratanulás és átstrukturálás) pedig az elméletek
terén lehet hozzáadott értéke az újszerűsége miatt.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy számos vizsgálat kényelmi mintavételével ellentétben itt valóban terepen, hús-vér
álláskeresőkkel „élesben” folytattuk a vizsgálatot; a regisztrált álláskeresőkkel a kérdőívet a tréningek helyszínén
vettük fel. Az adatok megbízhatóságát tovább növeli, hogy panelvizsgálatról lévén szó, ugyanazokat az
álláskeresőket vizsgáltuk eltérő időpontokban, így egy-egy személy változását tudtuk nyomon követni – ez a
mintaelemszám tekintetében sajnos negatív következményekkel is járt.
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II. HIPOTÉZISEK

A vizsgálatunk kapcsán tizenegy hipotézist fogalmaztunk meg, amik vizsgálat konceptuális magját képezik. A
hipotézisek vizsgálata mellett, az elemzés részeként kíváncsiak voltunk arra, hogy a kliensek jól elkülöníthető
típusokba sorolhatóak-e lényegi jellemzők mentén, ehhez klaszteranalízist végeztünk (10. pont). A hipotézisek
módszeres vizsgálata után útelemzést végeztünk a mélyebb logikai összefüggések igazolására (12. pont).
Feltételeztük, hogy:
1.

Az Y generáció (’82 vagy utána születettek) és az X generáció (1982 előtt születettek) között különbség van
a bemeneti jellemzőkben (reziliencia, munkaértékek, munkanélküliség-teher) az eltérő szocializációs háttér
miatt.

2.

Az önkéntes részvétel esetében nagyobb hatást lesz megfigyelhető, mint akit köteleztek a részvételre.

3.

A tréninget követően (2. mintavétel) javul a résztvevők általános pszichés állapota (önértékelés, szubjektív
jóllét, általános énhatékonyság, depresszió) a tréning kezdetéhez képest (1. mintavétel). Feltételezzük
továbbá, hogy az utánkövetés időszakában (3. mintavétel) ez az érték valamelyest visszaesik, az
alapértékhez képest némileg magasabb szinten áll be.

4.

Magas rezilienciaszint esetén nagyobb változás várható a tréninget követően.

5.

A különböző trénerek különböző mintázatú változást eredményeznek a résztvevőkben. Azonnali hatások
(tréning lezárásakor) összehasonlítása trénerenként.

6.

Munkanélküliség időtartama összefüggést mutat a reménytelenséggel és a depresszióval. Aki régebb óta
munkanélküli, az kevésbé valószínűnek ítéli meg az elhelyezkedését, és több olyan életterületről fog
beszámolni, amire a munkanélkülisége negatív hatással van.

7.

Az elhelyezkedésre vonatkozó valószínűségi becslés összefügg az egyén pszichés jóllétével (depresszió,
szubjektív jóllét, önértékelés, reziliencia, optimizmus).

8.

Az iskolázottság befolyásolja az elvárt segítség típusát: minél alacsonyabb az iskolai végzettsége, annál
konkrétabb, információ szintű segítséget vár. Tanácsadási szintekkel kapcsolatos elvárások (1. kör) és a
kapott támogatás jellegének (2. kör) összefüggései.

9.

Akik elhelyezkednek az utánkövetés időszakában, eltérő jellemzőkkel bírnak.

10. Elkülöníthető kliens típusok vesznek részt a tréningen, akik különböző pszichológiai változókkal
rendelkeznek, és eltérő módon reagálnak a tréningre.
11. Nemi különbségek tapasztalhatók a megküzdésben, munkaértékekben, és a tanácsadással kapcsolatos
elvárásokban.
12. Útmodellek
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Az eredmények harmadik csoportja módszertani jellegű, a mérőeszközök pszichometriai elemzését tartalmazza,
a saját fejlesztésű kérdőívvel a fókuszban.
C – Pszichometriai, Módszertani vizsgálatok:
o Saját kérdőív vizsgálata
Saját skálák megbízhatósága – Cronbach-alphák (2. kör)
Saját skálák validitása- külső validitás
• Énhatékonyság - Schwarzer-féle általános énhatékonyság változása– Korreláció
• szubjektív jóllét, önértékelés, közérzet dimenzió - Diener- féle szubjektív jóllét korreláció
A saját kérdőív skálái - hierarchikus klaszteranalízis (rövid távú hatások)
A saját kérdőív skálái - hierarchikus klaszteranalízis (hosszú távú hatások)
o Változók közti együttjárások, összefüggések
Depresszió és diszfunkcionális attitűdök
Depresszió és szubjektív jóllét
Probléma fókuszú megküzdés és énhatékonyság
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III. MÓDSZEREK

ELJÁRÁS
Vizsgálatunkat 2011. szeptember és december között végeztük álláskeresőknek szánt, elhelyezkedést elősegítő
csoportos munkaerő-piaci programokban részt vevő álláskeresőkkel.
Az általunk vizsgált tréningeket három nagyobb részre lehet bontani az ezt tartó szervezet és működés mentén:
1.

a tréningeket részben a munkaügyi központok megrendelésére kiszervezett szolgáltatásként profitorientált
szervezetek szervezik és tartják külső helyszínen,

2.

részben a munkaügyi központ saját belső alkalmazottakkal, tanácsadókkal oldja meg ezt a feladatot.

Mindkét esetben elmondható, hogy a klienseket a munkaügyi központok küldik, a klienseket kötelezik a
részvételre az együttműködési kötelezettségre hivatkozva. A klienseket a munkaügyi központ ügyintézője
választja ki, lényegében véletlenszerűen: az ügyintéző számára előírják, hogy hány főt kell a csoportba
irányítania, és ő azt a keretszámot a lehető leghamarabb feltölti, hogy ne legyen vele több tennivalója. Ez a
kiválasztási mód ugyan szakmai kérdéseket vet fel, (vö. elméleti rész leírását a tréningmódszer feltételeiről,
illetve lásd alább), hiszen nem azok jönnek, akik erre nyitottak, vagy érdeklődnek, motiváltak, hanem válogatás
nélkül kötelezően küldik őket (ugyanakkor az ügyintézők szempontjából ez érthető, hiszen nagyon túlterheltek,
és hatalmas adminisztrációs teher van rajtuk). Ráadásul kellő tájékoztatás nélkül küldik az ügyfeleket – általános
tapasztalat, hogy a résztvevők abszolút nincsenek azzal tisztában, hogy min fognak részt venni, milyen célból.
3.

A harmadik szervezet, aminek a tréningjeit vizsgáltam, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet keretein
belül működő YGEN Humánerőforrás Központ, ami a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi
Központja Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodával (PÁDIKI) együttműködésben tart
tréningeket az álláskeresők részére. Az 1. pontban említetthez képest annyi különbséggel, hogy ez nem
kiszervezett szolgáltatás, hanem egy független szervezet, ahova a kliensek önként mehetnek, a részvételre
nem kötelezi őket a munkaügyi központ, hanem csak hirdeti a térítésmentes tréningjeit. Az együttműködés
keretén belül a PÁDIKI lehetőséget biztosít az YGEN-nek csoportos tájékoztatók tartására, amin a PÁDIKI
álláskereső ügyfelei vesznek részt, és az itt toborzott ügyfelek lettek aztán az YGEN tréningjeinek
résztvevői. Az YGEN Központ az Álláskeresőket Fejlesztő Program keretében 18 és 35 év közötti (Y
generációba tartozó) álláskeresőknek nyújtja szolgáltatásait.

Az összes felsorolt szervezetnél tartott tréning díjmentes az álláskeresők részére.
Ahogy az elméleti részben már utaltunk rá, a szerződés kapcsán a kapcsolati jellemzők kiemelt jelentőségűek
(Szőnyi, 2005). Saját vizsgálatunkban vizsgált csoportokban ezek közül néhány alapvető szerződési elem nem
teljesül:
•

Az önkéntesség arra vonatkozik, hogy az egyén önkéntesen vesz részt a csoportban, mivel saját fejlődési
vagy változási céljai vannak. A nem önkéntes részvétel miatt felerősödhet az ellenállás a csoporttagokban,
akik - mivel nem saját belső indíttatásból vesznek részt - védekeznek.

•

Az autonóm ellentételezés arra utal, hogy a résztvevő maga fizet a szolgáltatásért: ez azért lényeges, mert
anyagi erőfeszítést tesz a változásért: a pénz előteremtése erőfeszítéssel jár, annak kiadása
veszteségérzettel jár. A vizsgálatunkban szereplő szolgáltatásokért (többek között, mivel egy hátrányos
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helyzetű rétegről van szó, és fontos szempont, hogy mindenki számára elérhető legyen) résztvevők nem
fizetnek a tréningért, így ez nem valósul meg.
•

A szerződési felelősség az egyén és a vezető közti külön szerződéses kötelezettségek betartására vonatkozó
felelősséget takarja. Az általunk vizsgált csoportok esetében nem beszélhetünk szerződési és részvételi
felelősségről, ennek következtében a részvételre irányuló motiváció alacsony, és a tagok kényszerként élik
meg a tréningen való részvételt, megkérdőjelezik annak szükségességét, ami annak fényében, hogy a
tréning sikerességéhez az egyéni erőfeszítés is kell, amiről csak a résztvevő maga dönt, meglehetősen
kétségessé tehetik a változást.

Az általunk vizsgált szolgáltatás az álláskeresési kompetenciafejlesztő tréning illetve álláskeresési technikák
oktatása, (továbbiakban összefoglalóan: álláskeresési technikák tréning), melyet a szolgáltató következőképpen
határoz meg: „a szolgáltatás célja az álláskeresési technikák elsajátíttatása a munkát keresővel, hogy képessé váljon
az önállóbb álláskeresésre és ezzel a lehető legrövidebb időn belül el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon.”
Az álláskeresési technikák tréning olyan csoportos tanácsadási forma, melynek célja, hogy álláskeresési viselkedés
direkt és hatékony fejlesztésével az álláskereső a számára legmegfelelőbb álláshoz jusson. A foglalkozások legfőbb
célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek önmagukról, felfedezzék és fejlesszék a munkavállaláshoz
szükséges kulcsképességeiket (kommunikációs, kooperációs, problémamegoldó, konfliktuskezelő, tervező stb.).
A tréningeken kitűzött cél az álláskeresési kompetencia fejlesztése. A kompetencia háromszintű megközelítését
alkalmazza elméleti háttérként a szervezet:
1. kognitív szint vagy az ismeretek szintje (knowledge), az elhelyezkedéshez szükséges alapvető munkaerőpiaci ismeretek („tudni, mit”).
2. készségek, jártasságok szintjén (skills) a tudás alkalmazása áll a középpontban („tudni, hogyan”).
3. attitűd szint, mely az egyéni motivációkkal, értékekkel, személyiségvonásokkal kapcsolatos.
Az álláskeresők a csoportot vezető tanácsadók segítségével átgondolják a célállásaik realitását, összevetve az
aktuális munkaerő-piaci lehetőségekkel, és végiggondolják a keresett munkakörökhöz kapcsolódó végzettségeiket,
munkatapasztalataikat, képességeiket, hogy „főállású álláskeresőként” képesek legyenek a kitűzött cél, a keresett
állás megtalálására és elnyerésére. A csoportos álláskeresési technikák tréning segítségével az egyén javítja az
álláskeresési esélyeit, felkészül a munkaerő-piacon való sikeres szereplésre. Az álláskeresési technikák programjának
középpontjában az álláskeresési viselkedés megváltoztatása áll: célja, hogy az álláskeresők ismét aktívvá váljanak
munkaerő-piaci szempontból, és új álláskeresési stratégiákat, technikákat alkalmazva az elhelyezkedés könnyebbé
váljon. A program résztvevői friss munkaerő-piaci ismereteket sajátítanak el, emellett a tanácsadó, valamint a
csoporttagok támogatását, tapasztalatait is felhasználva, segítséget kapnak az álláskereséshez. A résztvevők
elsajátítják, hogyan lehet módszeresen információt szerezni mind a nyílt, mind a rejtett munkaerőpiacról. Az
álláskeresők a megszerzett állásinformációk hatékonyabb felhasználása céljából elsajátítják a legfontosabb szóbeli
és írásos álláskeresési kommunikációs formákat. A résztvevők kiscsoportos foglalkozás keretében megismerhetik az
álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési
technikákat (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett
állások feltárása stb.). A résztvevők a csoporttagok tapasztalatait is felhasználva, a csoportvezető irányításával, és
segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, melyeket az álláskeresésük során önállóan
alkalmazhatnak.
A tréningek 3 egymást követő napon zajlanak, 20 tréningórában, a csoportok minimum 10, maximum 15 fővel
indíthatók. A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a nyílt pályázati felhívásban, melyben pályázatot
hirdet munkaerő-piaci szolgáltatások végzésére, elvárt eredményként a következő indikátort határozza meg:
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„Kirendeltségenként a szolgáltatásban részt vevők 20%-a esetében pozitív kimenet: kirendeltség által igazolt
elhelyezkedés önállóan vagy támogatással történő elhelyezkedés elősegítése, vagy foglalkoztatást elősegítő
képzésben történő részvétel.”
A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központnak 11 kirendeltsége van, ahol álláskeresési technikák tréningek
bonyolítása zajlik:
1.

Budaörsi Kirendeltség

2.

Váci Kirendeltség

3.

Ráckevei Kirendeltség

4.

Zsámbéki Kirendeltség

5.

Érdi Kirendeltség

6.

Ceglédi Kirendeltség

7.

Nagykátai Kirendeltség

8.

Gödöllői Kirendeltség

9.

Dabasi Kirendeltség

10. Szentendrei Kirendeltség
11. Monori Kirendeltség
A Pest megyei kirendeltségek közül a Váci és a Gödöllői Kirendeltségen vizsgáltuk a tréning résztvevőit.
A fővárosi kirendeltségek közül a következő intézmények álláskeresői számára nyújtott csoportos szolgáltatást
vizsgáltuk:
1.

Budapest X., XVI., XVII. kerületi Kirendeltség (1163 Budapest 16. ker., Vívó u. 2.)

2.

Budapest IV., XIV., XV. kerületi Kirendeltség (1043 Budapest 04. ker., Kassai u. 24/b)

3.

Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodája kirendeltség: ide tartozott kerülettől függetlenül
az összes budapesti lakhellyel rendelkező pályakezdő vagy diplomás álláskereső (1092 Budapest, Ráday u.
42-44.) (A Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodája elnevezés 2012.01.01-től megszűnt, az új
elnevezés Ráday utcai Kirendeltség).

A résztvevők névvel, elérhetőséggel (telefon, e-mail) kitöltik és aláírták a kutatási és adatvédelmi tájékoztató
nyilatkozatot. Ez fontos egyrészt kutatás-etikai szempontok alapján, a vizsgálat szempontjából pedig
elengedhetetlen, hiszen utánkövetéses panelvizsgálatról lévén szó, fontos, hogy egyazon személyhez tartozó
kérdőíveket elemezzek, egyénenként érdekel a változás, az, hogy honnan indult, milyen jellemzőkkel, és hova jutott
a tanácsadás hatására.
Ahogy a tájékoztatóból kiderül, az adatokat természetesen anonim módon, az előírásoknak megfelelően kóddal
ellátva, az adatokat tartalmazó nyilvántartást a kérdőívektől külön tárolva dolgoztuk fel.
Az adatfelvétel kérdőívekkel történt, az első két körben az adatok nagy részét személyesen vettük fel,
értelemszerűen csoportosan. Ez pozitívan hatott a résztvevők motivációjára (általában csoportonként 80-90
százalékos volt a kitöltési arány), és a lemorzsolódás is elhanyagolható volt ebben a két körben (panelvizsgálatoknál
szokatlan módon), azonban időben igen nagy ráfordítás volt az adatfelvétel (a csoporton a résztvevők száma 10-15 fő
volt). Az első kérdőívet a tréning megkezdése előtt, a másodikat a lezárást követően vettük fel, az utánkövetés (3.
mintavétel) a tréninget követő 5-8 hónappal történt e-mailes megkeresés alapján. A helyzeti adottságok miatt csak
a papír alapú kitöltés jött szóba az első és a második hullámban (hiszen ezek a csoportteremben kezdés előtt és
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lezárást követően történtek), a harmadik hullám, az utánkövetés elektronikusan történt e-mailben. A kérdőívek
felvétele 34 különböző csoportban történt, összesen tehát 68 alkalommal mentünk ki csak a kérdőívfelvétel miatt a
különböző tréninghelyszínekre (Budapest különböző kerületei, Vác, Gödöllő).
A személyes megjelenés és felvétel megítélésünk szerint számos előnnyel bírt:
•

a résztvevők érzékelték, hogy nem a trénerek, hanem külső személy végzi a vizsgálatot, és talán jobban,
őszintébben mertek így nyilatkozni,

•

személyesen mutathattuk be a vizsgálat célkitűzéseit, lefolyását, feltehették kérdéseiket, ami tovább
növelte a bizalmat és hitelesnek érezték a bemutatást,

•

érzékelték, hogy a részvételük fontos, mivel külön emiatt mentünk oda, és (saját kutatásunkról lévén szó)
lelkesen és kompetensen mutattuk be a vizsgálatot

•

sajátélményt szereztünk a csoportok összetételéről, a csoportszobában uralkodó hangulatról a tréning előtt
és után,

•

azonnali visszajelzést kaptunk a kérdőívről, annak problémás, kérdéses pontjairól, amire egyrészt helyben
tudtunk reagálni, válaszolni, másrészt lehetőséget adott a kérdőív átdolgozására, módosítására. Erre jó
példa a munkanélküliség-teher index esete, melynél az első kitöltők egyike jelezte, hogy miért csak negatív
hatásokat jelölhet a munkanélküliségéből kifolyólag a különböző életterületein, hiszen neki több területre
pozitívan hatott az, hogy nem dolgozik. Mivel a felvetés teljesen ésszerű, ezek után átdolgoztuk, a végső
változatban pozitív és negatív tartományban is lehet skálázni.

A harmadik körben, 5-8 hónappal a tréninget követően a korábbi tréning-résztvevők névre szóló e-mailt kaptak a
kódszámukkal és egy word dokumentum formátumú kérdőívvel. Ebben a fázisban azért nem tudtam online
kérdőívet alkalmazni, ami egyszerűbb és praktikusabb lett volna, mert a résztvevők sorszáma a korábbi adatokkal
való összekapcsoláshoz nem lett volna biztosított. Meg kell említenünk azonban, hogy sokan hiányosan, vagy
kevéssé olvashatóan töltötték ki az elérhetőség megadására szolgáló részt, vagy csak telefonszámot adtak meg. Ily
módon tehát sok olyan vizsgálati személy volt, akinek el sem tudtuk küldeni e-mailben a kérdőívet (az első körben
kitöltő 344 főből összesen 148 fő egyáltalán nem adott meg e-mailes elérhetőséget, tehát 196 főnek tudtunk a
kérdőívet elektronikusan postázni). A kérdőíveket kétszer küldtük ki (akik első hullámban nem küldték vissza,
azoknak újraküldtük), így összesen körülbelül 350 db névre szóló, kódszámmal ellátott üzenetet küldtünk ki.
A folyamatot szemlélteti a 15. ábra:
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15. ábra: A vizsgálat folyamata
Az adatfelvétel maga, a kérdőívezés hosszadalmas volt, de egyszerű. Az odáig vezető út a bürokrácia birodalmában
néha nehezen áttekinthető volt: folyamatosan változó szervezeti keretek, erősen hierarchikus szervezeti rendszer,
átszervezések, vezetőváltások. Kiszervezett szolgáltatások esetében az állami szerv engedélyei után a szolgáltatást
nyújtó szervezet hasonlóan rigid struktúrájában kellett eligazodnunk és előrejutnunk. Legmagasabb szinten
megkaptuk az engedélyt a munkaügyi központnál a vizsgálat lefolytatására, és mikor eljutottunk oda, hogy a konkrét
tréner-tanácsadóval felvettük a kapcsolatot, és személyesen időpontot egyeztettünk, már lecserélték az összes felsővezetőt, és megszűnt az a munkaügyi központ, ahol korábban jártunk... Ráadásul (mivel megdöbbentő módon nem
működtetnek kidolgozott monitoring rendszert erre a szolgáltatásra, és nem hozzáférhetőek nyilvánosan az ezzel
kapcsolatos statisztikák, holott közpénzek felhasználásáról van szó), a téma mindenki számára érzékeny volt: ki veszi
szívesen, ha valaki egyszer csak az általa nyújtott szolgáltatások hatásait kezdi el vizsgálni, és felteszi azt a kérdést,
hogy rövid és hosszú távon végső soron van-e mérhető eredménye a befektetett erőforrásnak. A szolgáltatást nyújtó
fél (kiszervezett szolgáltatás esetén a szolgáltató) és a megrendelő (a munkaügyi központok) egyaránt
ellenérdekeltek a vizsgálat lefolytatásában.
A vizsgálat tervezett menetét szemlélteti a 13. táblázat.
Szolgáltatásba Módszer
n résztvevők
Álláskeresők,
akik tréningen
vesznek részt

tervezett Minta jellemzői
létszám

Kérdőív
n=300 fő
3 alkalommal:
kezdéskor,
záráskor és 5-8
hónappal
zárást
követően

Pest megye és Bp.
aktív regisztrált
álláskeresők

Helyszín, terep

Munkaügyi Központ
Álláskeresési
technikák
kirendeltségek,
Magyar Ökumenikus
tréning
Segélyszervezet YGEN
Humánerőforrás Központ
(korábbi elnevezés: Andersen
Munkaerő-piaci Támogató és
Képzési Program)

14. táblázat: A vizsgálati terv összefoglalása
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Szolgáltatás

A VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK
A vizsgálatban két Pest megyei (Vác és Gödöllő), illetve három budapesti munkaügyi központ által szervezett,
továbbá az YGEN Humánerőforrás álláskeresési technikák tréning résztvevői töltötték ki a kérdőívcsomagot. A
résztvevők mindannyian álláskeresők, tehát az elméleti részben kifejtett kritériumoknak megfelelnek
(„munkaviszonyban nem áll és az egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével egyéb
keresőtevékenységet sem folytat, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi
nyugdíjra nem jogosult, valamint megváltozott munkaképességű személyek járadékában, rehabilitációs ellátásban
nem részesül, munkát akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen
nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttműködik”.)
Ahogy az eljárás alfejezetben említettem, az ügyfelek nagy részét a munkaügyi központok küldik, a klienseket
kötelezik a részvételre az együttműködési kötelezettségre hivatkozva. A klienseket a munkaügyi központ
ügyintézője választja ki, lényegében véletlenszerűen: az ő érdeke az előírt kvótát minél előbb teljesíteni, a csoportot
az előírt csoportlétszámot alapján minél előbb feltölteni. Ez a kiválasztási mód szakmai szempontból nem ideális (vö.
elméleti rész leírását a tréningmódszer feltételeiről), hiszen nem azok jönnek, akik motiváltak, hanem válogatás
nélkül kötelezően küldik őket, ráadásul kellő tájékoztatás nélkül: általános tapasztalat, hogy a résztvevők nincsenek
azzal tisztában, hogy min fognak részt venni, milyen célból, ami ellenállásukat tovább növeli.
A kérdőívet első körben 344-en töltötték ki, a második körben a kitöltés aránya csökkent, az összes kitöltőnek csak
82%-át sikerült utolérni. A harmadik körben drasztikusan csökkent a kitöltési hajlandóság: az összes kitöltőnek
kevesebb, mint 20%-a válaszolt (15. táblázat). Ha figyelembe vesszük azonban, hogy 196 fő adott meg elektronikus
posta-címet (ezek közül is sok olvashatatlan volt, illetve több esetben visszadobta a rendszer a levelünket), akkor az
arány már kedvezőbbnek tekinthető.

összes kitöltő

első kör

második kör

harmadik kör

344

284

55

15. táblázat: Vizsgálati személyek létszáma a három kérdőív-felvételi hullámban
SZOCIODEMOGRÁFIAI ADATOK

KÉRDEZETT NEME
A vizsgálatban a nemi arányok közel kiegyenlítettek voltak: 61% nő, 39 % férfi vett benne részt.
ÉLETKORI CSOPORTOK
A diagram (16. ábra) alapján megfigyelhetjük, hogy 20 és 60 év között minden korcsoport képviselve volt a
résztvevők között: két életkori csoport némileg felülreprezentált a mintában (a 20-25 évesek, akik 13%-ot, és a 31-35
évesek, akik 18%-ot tesznek ki), de ezt leszámítva azt mondhatjuk, hogy a különböző korcsoportok képviselői
arányosan oszlanak el a válaszolók között. A minta nagyjából ötöde, 22% pedig nem töltötte ki az életkorra
vonatkozó kérdést.
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13%
22%

20-25 éves
26-30 éves

9%

31-35 éves
36-40 éves

6%

41-45 éves
46-50 éves

7%

51-55 éves

18%

56-60 éves
hiányzó adat

9%
9%

7%

16. ábra: A minta életkori megoszlása

LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG
A minta kb. 5%-nak a legmagasabb iskolai végzettsége a nyolc általános iskolai osztály, 15%-nak pedig szakmunkás
végzettsége van. A minta közel negyede (24%) rendelkezik legfeljebb érettségivel, és ugyanennyien birtokolnak
főiskolai diplomát is. A minta ötöde (21%) egyetemi diplomával rendelkezik. A minta közel fele (45%) tehát
rendelkezik diplomával. A résztvevők 8%-nak a legmagasabb végzettségét valamilyen felsőfokú szakképzettség
jelenti (17. ábra).

3%

5%
15%

21%

8 általános
szakmunkás
érettségi
felsőfokú szakképzés
főiskolaI v. BA diploma
24%
24%

egyetemi v. MA diploma
hiányzó adat

8%

17. ábra: A minta legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása
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LAKHELY
A lakhely településtípusai a következőképen alakulnak: 74%-a fővárosban él, 16% városban, 9% községben, és
kevesebb, mint 1% mondta, hogy megyeszékhelyen.

CSALÁDI ÁLLAPOT, GYEREKEK SZÁMA
A válaszolók több mint fele egyedülálló: 41 % nőtlen/hajadon/egyedülálló, 17% elvált, 3% özvegy. 25 % mondta azt,
hogy házas, és házastársával él együtt, 12% pedig élettársi kapcsolatban él. Kevesebb, mint 3% nem válaszolt erre a
kérdésre.
A résztvevők közel felének (49%) nincs gyermeke, ötödének egy, illetve két gyermeke van, 5% rendelkezik három
gyerekkel, és 3% négy vagy több gyerekkel. 2% nem válaszolt erre a kérdésre.
A megkérdezettek 32% él egy háztartásban a gyerekkel, 16% nem. Itt tagadták meg a legtöbben a válaszolást: a
minta 52%-a nem adott választ erre a kérdésre. Figyelembe véve, hogy 49% nem rendelkezik gyerekkel,
(következésképpen ők átugrották ezt a kérdést) a különbség már csak az átlagosnak mondható 3%, ők a tényleges
válaszmegtagadók: akik rendelkeznek gyerekkel, de nem árulták el, hogy együtt laknak-e vele.

MÉRŐESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK: ÁTTEKINTÉS
Az első mintavétel alkalmával a résztvevők a tanácsadás megkezdése előtt, tehát a bemutatkozás és kezdőkör előtt
kitöltik az 1. sz. kérdőívet, ezek képezik tehát az INPUT változókat. Ez a kérdőív-csomag a következőkből áll:
1. kezdő kérdések:
-

szociodemográfiai adatok (nem, életkor, legmagasabb iskolai végzettség, lakhely, családi állapot,
gyerekek száma)

-

munkanélküliség jellemzői (nyitott kérdések: munkanélküliség időtartama, utolsó munkaviszony
hossza)

-

tanácsadáson való részvétel kezdeményezése (küldték, vagy ő kezdeményezte)

-

valószínűségi becslés elhelyezkedésre (skálázás)

-

motiváció a változtatásra (állapotának kellemes-kellemetlen dimenzióban való elhelyezése,
jövedelemforrásai, alkalmazkodásra való hajlandóság) - skálázás

-

Wiegersma alapján tanácsadási szintek leírása- ebben egy önbesorolás, hogy mire van szüksége

-

munkaértékek rangsorolása (Bánfalvy Csaba vizsgálata alapján)

-

munkanélküliség-teher index (12 tétel) (Devins 1993 Illness Intrusiveness Rating Scale/
Betegségteher index alapján saját fejlesztés)

2. És a következő validált skálákat tartalmazza:
-

Diszfunkcionális Attitűd Skála rövid változat (Kopp, 7 item)

-

Ways of Coping (Folkman, Lazarus 1980, 22 item, Kopp M., Skrabski Á. 1992)

-

Caldwell társas támogatottság (10 item)
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Ezen kívül néhány olyan validált skálát is tartalmaz, melyek a vizsgálat későbbi szakaszaiban ismételten felvételre
kerülnek, és amelyek ily módon tulajdonképpen egyfajta alapszint meghatározását szolgálják a változás objektíven
mérhető nyomon követhetősége érdekében:

-

Beck depresszió (rövid változat,1972, 9 item, Kopp M.)

-

Beck reménytelenség skála rövidített változata (Perczel-Forintos, 3 tétel)

-

szubjektív jóllét (Diener, 5 item)

-

általános én-hatékonyság (Schwarzer, Jerusalem, 10 item) Generalized Self-Efficacy Scale (GSES)

-

Rosenberg Self-esteem Scale (10 item)

-

reziliencia kérdőív (Block 14 item)(ego és kogn. rugalmasság)

A második mintavétel a tréning lezárásakor, azaz a záró-kört követően közvetlenül történik, és a tanácsadás
folyamatának jellemzőit, illetve a tényleges hatékonyságot meghatározó kimeneti változókat hivatott mérni
(process & immediate outcome).
1. kezdő kérdések
-

Tréning hasznosságának skálázása

-

Wiegersma alapján tanácsadási szintek leírása- ebben egy önbesorolás, hogy mit nyújtott neki a
tanácsadás

-

valószínűségi becslés elhelyezkedésre (skálázás)

-

alkalmazkodásra való hajlandóság skálázása

-

70 itemes saját kérdőív a hatékonyságról, az átélt változásról, mely a következő dimenziók mentén
méri a változást
- kimeneti változók / outcome:
- tudásbeli gyarapodás/knowledge,
- készségek/skills,
- tervezés,
- motiváció/energia,
- viselkedéses változás,
- társas kapcsolatok,
- szubjektív jóllét/önértékelés/ közérzet,
- célok,
- énhatékonyság,
- időstrukturálás,
- optimizmus
- tanácsadás folyamata / process:
- kapcsolat a tanácsadóval, érzelmi támogatás,
- probléma újrakeretezés/szempontváltás,
- elégedettség
- bizalom és nyitottság,
- hangulat, elégedettség,
- értő figyelem
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2.

Az első alkalommal felvett validált kérdőívek egy csoportja újra, a változás objektív mérésére:
-

Beck depresszió (rövid változat, 9 item)

-

Beck reménytelenség skála rövidített változata (Perczel-Forintos, 3 tétel)

-

szubjektív jóllét (Diener, 5 item)

-

általános én-hatékonyság (Schwarzer, Jerusalem, 10 item)

-

Rosenberg Self-esteem Scale (10 item)

-

reziliencia kérdőív (Block 14 item)(ego- és kognitív rugalmasság)

Harmadik mintavétel a tanácsadás lezárását követő 3-6 hónappal történt, ez már a tanácsadás középtávú hatásait
hivatott mérni (intermediate outcome). A fókusz itt az érzelmi-hangulati változások mellett elsősorban a viselkedéses
hatásokon van, itt már a kemény mutatók vannak előtérben. A következő témákra kérdeztünk rá:
-

skálázás a tréning hasznosságáról és jelentőségéről

-

saját kérdőív a hatékonyságról (tanácsadás folyamatáról nem, csak kimeneti változók, azon belül is
több viselkedéses item - itt már kemény mutatókat várunk, azaz új képzések elkezdése,
elhelyezkedés, önkéntes munka stb)

.
És újra kitöltik a validált kérdőív-csomagot, amit már két alkalommal, a változás mérésére:
-

Beck depresszió (rövid változat, 9 item)

-

Beck reménytelenség skála rövidített változata (Perczel-Forintos, 3 tétel)

-

szubjektív jóllét (Diener, 5 item)

-

általános én-hatékonyság (Schwarzer, Jerusalem, 10 item)

-

Rosenberg Self-esteem Scale (10 item)

A kutatás menetét és az alkalmazott mérőeszközöket foglalja össze a 18. ábra:
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18. ábra: A kutatás menetének és az alkalmazott mérőeszközöknek az összefoglalása

A MÉRŐESZKÖZÖK RÉSZLETESEBB BEMUTATÁSA

1. KÉRDŐÍVCSOMAG
Motiváció a változtatásra, valószínűségi becslés az elhelyezkedésre, a jelenlegi helyzet megítélése szubjektív
módon
Mivel erre vonatkozó skálát nem találtunk, néhány indirekt kérdéssel igyekeztünk ezt feltárni:
A v.sz. megjelöli egytől hétig, hogy jelenleg mennyire érzi valószínűnek, hogy állást találjon a következő két
hónapban (1- esélytelennek látom, 7 – biztos vagyok benne, hogy el tudok helyezkedni). Ezt azért tartottuk
fontosnak megkérdezni, mert a helyzetről alkotott észlelt valószínűség nagyban befolyásolhatja az erőfeszítés
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mértékét és a megküzdés módját, hiszen ez tulajdonképpen a helyzetének a kognitív kiértékelése, ami
kulcsfontosságú a viselkedés megválasztásában.
Egytől hétig skálázza, hogy összességében mennyire érzi kellemesnek-kellemetlennek a munkanélküliséget (1nagyon kellemetlen, 7-nagyon jól érzem magam munkanélküliként is). Ezt azért tartottuk fontosnak megkérdezni,
mert feltételeztük, hogy a helyzethez való szubjektív érzelmi, attitüdinális viszonyulás nagyban befolyásolhatja a
viselkedését. Erre az érzelmi viszonyulásra sok minden hatással lehet: többek között az, hogy a szakaszelméletek
alapján leírt fázisok közül melyik stádiumban van, hogy milyen az anyagi helyzete (mennyire van anyagilag
rászorulva a munkabérre), és hogy esetlegesen van-e nem bejelentett munkája (gyakori, hogy azért nem motivált az
álláskereső az elhelyezkedésre, mert valójában rendelkezik munkával, csak nem hivatalosan (vö. az elméleti
bevezető statisztikai részében írottakkal, miszerint hazánkban a fekete- és szürkegazdaságban tömegek dolgoznak,
mely a munkanélküliségre (vagy másik oldalról: a munkavállalásra) vonatkozó adatokat erősen árnyalja).
Egytől hétig skálázza továbbá, hogy mennyire érzi valószínűnek, hogy változtat az életén az elhelyezkedés
érdekében (1-jó minden úgy, ahogy van, nem fogok változtatni, 7-nagyon szeretnék változtatni eddigi életemen). Ez
a változtatási hajlandóságot hivatott mérni, ahogy az elméleti részben sok helyen előkerül, többek között az
időgazdálkodás az egyik olyan funkció, ami erősen sérül az állás elvesztése után, és amely visszaállításához komoly
energiabefektetés és motiváció szükséges.
A v. sz. jelzi, hogy ő kezdeményezte-e a részvételt a tréningen (önkéntesség). Fontos szempont lehet, hogy saját
belső elhatározásból, vagy külső kényszerítő erő hatására (pl. munkaügyi központ együttműködési kötekezettség,
családi nyomás stb) vesz részt a csoportos tanácsadáson.
Kérdés a munkanélküliségével összefüggésben kapott juttatásokon kívüli egyéb bevételekről, jövedelemről. Mivel
úgy gondoltuk, hogy a valódi motivációját és erőfeszítését nagyban befolyásolhatja az anyagi helyzete és szüksége,
erre is rákérdeztünk. Ismert, hogy hazánkban milyen gyakori a feketén történő foglakoztatás, a be nem jelentett
munka. Figyelembe véve ezt (tehát, hogy ezek semmilyen statisztikában nem jelennek meg), illetve azt, hogy az
álláskeresőknek nyújtott segély/járadék, egy kis részmunkaidős feketemunkával kiegészítve pont elegendő lehet a
megélhetéséhez, (vagy másik irányból fogalmazva: tisztában van vele, hogy egy bejelentett, teljes idős
foglalkoztatottság mellett sem tudna annyival többet keresni, hogy azért érdemes legyen neki erőfeszítést tenni)
tartottuk fontosnak ennek ismeretét. A kérdés a kövekező volt: „A munkanélküliséggel összefüggésben járó
juttatásokon kívül milyen jövedelemforrásai vannak? (többet is jelölhet).”. A lehetséges válaszok a következők: eseti
alkalmi munka, bejelentetlen jövedelem, egyéb szociális ellátás, juttatás, segély.

Tanácsadási szintek besorolása – elvárások
Az elméleti bevezetőben ismertettük Wiegersma rendszerét a tanácsadás szintjeivel kapcsolatban. A táblázatban
bemutatott első három szint valósulhat meg az általunk vizsgált csoportos tanácsadási helyzetben, így annak
leírásából készítettünk szintenként 2-2-2 db kijelentést (16. táblázat). A klienseket arra kértük, hogy jelölje meg,
milyen jellegű problémákkal, tervekkel érkezett a tréningre (több is megjelölhető), tehát mik az elvárásai a tréninggel
kapcsolatban. A kijelentések olvashatók a bal oszlopban, (ő természetesen csak ezeket látta), jobb oldalon jelezzük,
hogy melyik szintnek felel meg. Tetszőleges számú állítást megjelölhetett, nem volt sem minimum, sem maximum
megadva.
Egy nem világos élethelyzet, melyben tájékozódni akar a
választási lehetőségek közt.
Információkra volt szüksége képzésekről, iskolákról, ill.
foglalkoztatási és kereseti lehetőségekről.
Új szakmai tervek kidolgozásához vár segítséget.
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Wiegersma 1. szint (információ átadás)

Wiegersma 2. szint (konzultáció)

Több ellentétes szempont miatti bonyolultabb döntési
helyzetben van, ellentmondásos lehetőségek
mérlegelése.
Szeretné jobban megismerni önmagát, hogy a pályáját
megfelelő irányban alakítsa tovább.
Bizonytalan a jövőjében, szorong, rosszul érzi magát a
bőrében.

Wiegersma 3.
tanácsadás)

szint

(pszichológiai

16. táblázat: Wiegersma tanácsadási szintekhez rendelt kijelentések a kérdőívben: tréninggel kapcsolatos elvárások
Munkaértékek
Bánfalvy (2003) ismerteti egy kutatását, melyben álláskeresőktől azt kérdezte, a következő tényezők közül mik a
fontosak egy leendő munkában az egyénnek. Kutatásunkban a következő értékek rangsorolását (fontossági
sorrendbe) kértük a kitöltőktől.
Jó fizetés
Legyen biztos a munkahely
Legyen jó a légkör
Legyen a munka érdekes
Képzettségének megfelelő munka.

Munkanélküliség-teher index
A munkanélküliség-teher indexet a betegségteher index (Illness Intrusiveness Ratings Scale, ismerteti PerczelForintos, Kiss, Ajtay 2005) inspirációja alapján dolgoztuk ki erre a kutatásra, annak feltárására, hogy a
munkanélküliség és annak velejárói mennyire befolyásolják az álláskereső életének különböző területeit, mekkora és
milyen előjelű hatással van arra.
Mennyire befolyásolja a munkanélkülisége az Ön….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

egészségét
táplálkozását (étel és ital fogyasztását)
aktív pihenését
passzív kikapcsolódását (Pl. olvasás, zenehalgatás)
anyagi helyzetét
házastársához/élettársához fűződő viszonyát
nemi életét
családi kapcsolatait
egyéb társas kapcsolatait
önmaga fejlesztését, önkifejezését
vallásos életét
közösségi állampolgári tevékenységeit

A skála eredetileg nulla és -6 között differenciált, de az első kitöltők egyike jelezte, hogy ő pozitív változást szeretne
jelölni. A felvetés teljesen ésszerűnek tűnt, így (mivel a vizsgálat legelején voltunk) módosítottam a kérdőívet, és
onnantól -3 és +3 közti skálaértékeket lehet rajta megadni. A módosítás megítélésem szerint a skála előnyére
szolgált, differenciáltabb és árnyaltabb képet kaphatunk általa.
Így a következő értékeket adhatta az egyes itemeknek:
-3 : nagyon negatívan befolyásolta a munkanélküliség az adott területet
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-2 : negatívan hatott rá
-1 : enyhe negatív hatással volt rá
0 : nem hatott a munkanélküliség erre a területre semmilyen módon, vagy nem rendelkezik ilyen területtel
1 : enyhe pozitív hatással volt a munkanélküliség az adott területre
2: pozitívan befolyásolta ezt a területet
3 : kifejezetten erős pozitív hatása volt a munkanélküliségének az adott életterületre
A pozitív hatások megjelenítésének lehetősége a szakirodalmi adatok alapján is indokolt volt (lásd a szakirodalmi
bevezetőben a munkanélküliség pozitív hatásait bemutató alfejezetet).
Megküzdési Módok Kérdőív
Folkman és Lazarus 1980-ban dolgozta ki, és eredetileg 68 állítást tartalmaz, mely az emberek kognitív és
viselkedéses stratégiáit írják le stresszhelyzetekkel való megküzdés során.
Kopp és Skrabski 1992 adaptálta kérdőívet, faktoranalízissel alakították ki a kérdőív 22 itemes rövidített változatát
úgy, hogy minden faktor a legjellemzőbb tételeivel szerepeljen a rövid verzióban Perczel-Forintos, Kiss, Ajtay 2005).
A hét konfliktusmegoldási faktort mutatja a 17. táblázat.
Problémaelemzés
Céltudatos cselekvés
Érzelmi indíttatású cselekvés
Alkalmazkodás
Segítségkérés
Érzelmi egyensúly keresése
Visszahúzódás

Problémára irányuló megküzdés

Érzelmi megküzdés

17. táblázat: A megküzdési módok kérdőív dimenziói
Életelégedettség skála (szubjektív jóllét)
Diener dolgozta ki a Satisfaction with Life Scale-t 1985-ben. A szubjektív jóllét skála rövid, 5 tételből álló eszköz, a
v.sz. 7 fokú Likert skálán fejezheti ki egyetértését a kijelentésekkel.
Értékelése:
35-31 rendkívül elégedett
26-30 elégedett
21-25 enyhén elégedett
20 semleges
15-19 enyhén elégedett
10-14 elégedetlen
5-9 rendkívül elégedetlen

DAS (rövid változat)
A diszfunkcionális attitűdök zavart okoznak a valóság észlelésének és értékelésének folyamatában. Olyan kognitív
sémák, amelyek befolyásolják az egyén önértékelését, és meghatározzák a személy önmagához, illetve szociális
környezetéhez való viszonyulását (Beck és mtsai 2001, idézi Susánszky 2009). A diszfunkcionális attitűd skála
depresszív, maladaptív én-attitűdökre kérdez rá, melyek közvetítők a személyiség depresszív struktúrája és a
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tünetszempontú skálázás között (Weismann és Beck, 1979, idézi Lisznyai, 2007). A Weissmann és Beck (1979) által
kidolgozott kérdőív a kognitív stílus vizsgálatára szolgál, különös tekintettel a depresszióra hajlamosító, illetve arra
jellemző kognitív disztorziókra. Beck szerint depresszióra hajlamosító tényező, ha egyszerre több attitűd pozitív
értékű, mivel a fokozott belső elvárásokhoz a beteg nehezen képes alkalmazkodni (Perczel-Forintos, Kiss, Ajtay,
2005). A 35 tételes DAS hét értékrendszert, attitűdöt vizsgál:
1.

Külső elismerés igénye: az az elvárás, hogy teljes mértékben megfeleljünk a környezetünk igényeinek.
Ha valaki helyteleníti magatartásunkat, kicsinylő megjegyzést tesz, ezt igen negatívan értékeljük.

2.

Szeretettség igénye: mindenki által elfogadottnak szeretné tudni magát, ha ez nem történik meg,
negatívan minősíti saját magát.

3.

Teljesítményigény: önmagától és másoktól is igen nagy teljesítményt követel, szenved, ha nem tud
ennek megfelelni.

4.

Perfekcionizmusigény: mindent minden részletében tökéletesen szeretne megoldani. Ha ez nem sikerül,
elégedetlen önmagával vagy környezetével.

5.

Jogos elvárások a környezettel szemben: környezetétől ideális, de nem reális magatartást vár el; ha nem
kapja meg, szenved.

6.

Omnipotencia-igény: mindenért felelősnek érzi magát, akkor is, ha nem képes a helyzetek megoldására.
Orvosokra, pszichoterapeutákra gyakran jellemző.

7.

Külső kontroll, külső meghatározottság attitűd: úgy érzi, a helyzetek történnek vele, nem saját maga
irányítja sorsát. Ellentéte az autonómia, önállóságra való beállítottság.

Ezek a beállítódások diszfunkcionálissá válhatnak, ha túlzott elvárásként jelennek meg, aminek az egyén vagy
környezete nem tud megfelelni.
A hét beállítódás szélsőséges megnyilvánulásai kóros változásokat idézhetnek elő mind a viselkedés, mind a közérzet
alakulásában. Például a nagyfokú perfekcionizmus növeli a kényszeres viselkedés kockázatát, míg a céltalanság, a
motiválatlanság mögött gyakran a perfekcionizmus hiánya vagy igen alacsony foka húzódik meg (Pikó 2002, idézi
Susánszky, 2009). Ezek az attitűdök a társadalom szempontjából egy bizonyos szintig hasznosnak minősíthetők,
hiszen tükrözik a modern társadalmak értékrendszerét, és kifejezik az egyén társadalmi beilleszkedésre irányuló
törekvéseit. A külső kontroll kivételével csak az egyén számára károsak, ha nem képes megfelelni a saját maga vagy
környezete felé támasztott fokozott elvárásoknak, a társadalom fejlődése szempontjából igen fontos hajtóerőt
jelentenek. A szocializáció egyik célja ezeknek az attitűdöknek, különösképpen a teljesítményigénynek
interiorizálása. A kihívásoknak, a fokozott elvárásoknak való megfelelni vágyás egyrészt, a környezetre irányuló
fokozott elvárások másrészt komoly önértékelési problémákhoz illetve csalódáshoz, reményvesztettséghez
vezethetnek. Az ideálisnak tartott és a valósnak vélt énkép közti nagy különbség növeli a szorongás vagy akár a
depresszió esélyét, a társadalmilag hasznosnak tartott elvárás rendszer, amely az embereket a nagyfokú
teljesítményigény és a perfekcionizmus fele tolja, egyéni szinten káros, betegítő hatású lehet (Susánszky, 2009).
Összességében tehát a skálán a középérték tekinthető adaptívnak, az alacsony és a magas érték egyaránt
maladaptív (mivel a társdalom értékrendszerét és elvárásait tükrözik a kijelentések, bizonyos értelemben a
szocializáltság mértékét is jelzi).
Kopp és mtsai (1997) az országos minta alapján ezek közül a fokozott szeretetigényt és a fokozott perfekcionizmust
találták jellemzőnek a magyar lakosságra. Többváltozós skálázási modell alapján a diszfunkcionális attitűdök közül a
következőket találták jellemzőnek a depresszióra: fokozott szeretetigény, fokozott elismerésigény, fokozott
teljesítményigény (Margitics F, 2005).
A rövid változatot a legnagyobb faktorsúlyú változók alkotják, így tehát az eredeti skála hét attitűdjét hét item
képviseli. Ezt Kopp és munkatársai kiegészítették egy további itemmel, mely a hosztilitás (ellenségesség) attitűdöt
képviseli.
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8.

ellenségesség (hosztilitás) attitűd: az a beállítottság, hogy embereket általában aljasnak, önzőnek
minősítjük, és úgy gondoljuk, hogy legbiztosabb nem bízni senkiben. Ilyen attitűddel a nehéz
helyzetekben sokkal inkább érezzük magára hagyottnak saját magunkat, így érthető, hogy a
stresszhelyzetekre nagyobb valószínűséggel reagálunk kontrollvesztéssel. Ellentéte a bizalom, ami a
társadalmi tőke legfontosabb jellemzője. Egészségi kockázati szerepe miatt különösen nagy
jelentőségű.

A hosztilitás fokozza a kontrollvesztés valószínűségét, hiszen az ember-környezet játszmában a környezetet eleve
ellenségesnek tételezi a személy. Az ellenséges beállítottság valamennyi önkárosító magatartásformával –
dohányzás, kóros alkoholfogyasztás – igen szoros kapcsolatban van, és jelentős kardiovaszkuláris rizikófaktor. Az
ellenségesség legfontosabb és legkárosabb összetevője a cinizmus attitűdje. John Barefoot (1983) vizsgálatai a
Harvard Egyetemen végzett orvostanhallgatók között mutatták ki, hogy a végzéskor átlagnál magasabb
ellenségességgel jellemezhető hallgatók közül 25 év után 13% halt meg, míg az átlagnál kevésbé ellenséges hallgatók
közül csak 3%. A többi veszélyeztető tényező szerint kontrollálták az adatokat, tehát ez a különbség egyértelműen
az ellenségességgel volt kapcsolatban (Kopp és Prékopa, 2011). Epidemiológiai felmérések szerint a hosztilitás a
szívinfarktus szempontjából fokozottan veszélyeztetett népességre igen jellemző.
A skála tételei állítások formájában fogalmazódnak meg, amelyekkel kapcsolatban a válaszadók kifejezhetik
véleményüket a teljes elutasítástól: „egyáltalán nem értek egyet” a teljes elfogadásig: „teljesen egyetértek”. A
skálázás -2 és +2 között történik az eredeti változatban, a mi kérdőívünkben 1 és 5 közötti értékeket lehetett
választani, amit aztán egy egyszerű „eltolással” konvertáltunk az eredeti skálára (minden értékből kivonva hármat
megkapjuk az eredeti skálaértéket).

Rosenberg –féle Önértékelési Skála
A Rosenberg–féle Önértékelési Skála (Rosenberg Self-esteem Scale) egydimenziós mérőeszköz, az önbecsülést a
skála a személyes érték vagy kiválóság tartós érzeteként ragadja meg. Eredeti formájában Rosenberg dolgozta ki
1965-ben serdülők globális önértékelésének vizsgálatára, jelenleg a legszélesebb körben használt önértékelést mérő
eszköz. A mérőeszköz 10 tételből áll (5 pozitív és 5 negatív megfogalmazású), a válaszadás 1-től 4-ig terjedő skálán
történik: Ily módon min. 10, max. 40 pont érhető el. Minél több pontot ér el a kitöltő személy a skálán, annál
magasabbnak tekinthető az önértékelése: 15 pont alatt alacsony, 15 és 25 között átlagos, 25 felett magas szintről
beszélhetünk.
Az új önbecsülés skálák validálásakor a konstruktumvaliditás megállapítására ezt a skálát használják, ami általános
elfogadottságát jelzi (Kwan, 2007, idézi Lukács, 2012). A skála belső konzisztenciája megfelelő, a Cronbach- α értéke
0,77 és 0,88 között mozog (Kwan, 2007, idézi Lukács, 2012).

Schwarzer énhatékonyság
Az énhatékonyság és az önkontroll együttesen nélkülözhetetlenek a viselkedéskontrollban: az énhatékonyság a
személy bizakodó hitét jelenti cselekvése eredményességében (Bandura 1997). Az énhatékonyság a személyes
kontroll attitűdszintű összetevője (Brassai, 2011). Aki a skálán magas értéket ér el, bízik abban, hogy képes lesz
sikeresen véghezvinni cselekvéses szándékait, és ez a saját képességeibe vetett optimista hit általában a
viselkedésváltozás alapfeltétele (Brassai, 2011).
Az énhatékonyság mérése a General Self-Efficacy Scale segítségével történt. Az általános énhatékonyság skála a
különböző stressz-helyzetekkel való hatékony megküzdésből fakadó átfogó és stabil kompetencia-érzés mérésére
irányul. A skála 10 kijelentésből áll, amelyeket a válaszadónak saját személyére vonatkozóan kellett megítélnie.
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Kopp Mária adaptálta 1995-ben az eredetileg Ralf Schwarzer és Matthias Jerusalem által kidolgozott kérdőívet. A
kijelentésekkel való egyetértés eredetileg 1 és 4 között lehet skálázni, a mi vizsgálatunkban a skálázás 1 és 5 között
történt. A skálán elért magas pontszámok magas fokú énhatékonyságra utalnak.
Beck depresszió
A Beck-féle depresszió kérdőív a szakirodalomban az egyik leggyakrabban használt kérdőív a depresszió
súlyosságának megállapítására és követésére, és az egyik legmegbízhatóbb mérési módszere (Perczel-Forintos, Kiss,
Ajtay, 2005). A kérdőív alkalmas arra, hogy a hangulat változását kövesse, így mind a kutatásban, mind a terápia
folyamatos követésében hasznos eszköz, de nem diagnosztikai célzattal készült, vagyis önmagában nem alkalmas a
depresszió diagnosztizálására.
A Beck Depresszió Kérdőív tételeit Kopp és Fóris faktoranalízissel elemezték, és így választották ki a depresszióra
legjellemzőbb 9 változót, melyre a 9 item vonatkozik: szociális visszahúzódás, döntésképtelenség, alvászavar,
fáradékonyság, túlzott aggódás testi tünetek miatt, munkaképtelenség, pesszimizmus, elégedetlenség,
örömképtelenség, önvádlás.
Értékelés: a válaszlehetőségek 1-től 4-ig terjednek.
1- egyáltalán nem jellemző
2-alig jellemző
3-jellemző
4-teljesen jellemző
Övezetek:
0-9 pont: normál övezet
10-18 pont: enyhe
19-25 pont: közepes
26 pont fölött: súlyos depresszió
A lakossági mintákban önpontozó skálákkal végzett felmérések azt mutatják, hogy a depressziós tünetegyüttes
előfordulása igen gyakori: a nők 18-34%-a, a férfiak 10-19%-a számol be depressziós tünetekről. Súlyos klinikai
szintet a nők 6 11,8%-ánál, a férfiak 2,6 5,5%-ánál lehet megállapítani (Margitics, 2005).
A depressziós tünetegyüttes előfordulási gyakoriságát a 16 év feletti magyar lakosság körében Kopp és mtsai (1997)
vizsgálták 1988-ban és 1995-ben végzett reprezentatív felméréseik során. 1988-ban a megkérdezettek 24,3%-a,
1995-ben 31,8%-a panaszkodott depressziós tünetekre. Közepesen súlyos depresszióra utaló tüneteket 1988-ban a
megkérdezettek 7,5%-ánál, 1995-ben 14,1%-ánál találtak (Margitics, 2005).
Reziliencia
A fogalmat szokták rugalmas ellenállóképességként vagy megbirkózási képességként fordítani. Masten (1997) és
kutatócsoportja definíciója szerint a reziliencia a sikeres alkalmazkodás folyamata, képessége vagy kimenet a
kihívást jelentő vagy fenyegető körülmények ellenére. A Nemzetközi Reziliencia Projekt definíciója olyan emberi
képességet ért alatta, ami lehetővé tesz egy személynek, csoportnak vagy közösségnek, hogy megelőzze,
minimálisra csökkentse vagy legyőzze a különböző megpróbáltatások károsító hatásait. Rutter szerint a reziliencia
személyiségjellemző, ami lehetővé teszi az egyénnek a megpróbáltatásokkal való sikeres megküzdést, és az egyén
kedvezőbb mentális egészségmutatókkal kerül ki a stressz-teli helyzetekből, mint az alacsony értékkel jellemezhető
egyének. Biscoe (1999) szerint a vulnerabilitással egy dimenzión található a reziliencia, a stresszre adott válaszok
egyéni különbségének két végpontjaként. Flach (1988) szerint az egyéni életciklusoban a folytonosan megjelenő
szétesés-újraintegrálódás ciklusainak kezeléséhez, az azon való úrrá levéshez szükséges emberi erő a reziliencia.
Garmezy (1993) szerint a reziliencia olyan képesség, ami a sérülés, bántalmazás vagy trauma utáni felépülést és az
adaptív viselkedés fenntartását teszi lehetővé (Erdei, 2009).
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A reziliencia definíciók közös pontja a kedvezőtlen tényezők, nehézségek megléte: a reziliencia a rizikónak
kitettségen alapul, nem annak elkerülésén. (Jenkins, Keating 1998, idézi Erdei 2009).
A reziliencia kérdőív 14 itemből áll, 1 és 4 között lehet skálázni (1- egyáltalán nem jellemző, 2-alig jellemző, 3jellemző, 4 teljesen jellemző).
Caldwell társas támogatottság skála
A társas kapcsolatok minősége fontos lehet egy nehezen megoldható élethelyzetben. Ugyanaz a helyzet, amelyet
magunktól nem tudunk megoldani, külső segítséggel, valódi kapcsolatok segítségével elviselhetővé vagy
megoldhatóvá válik. A legsúlyosabb élethelyzetet is könnyebb elviselni támogató, odaforduló környezetben, ezt
nevezzük társas támogatásnak, szociális hálónak (Kopp, Prékopa 2011).
A társas támogatottság mérésére (pontosabban észlelt társas támogatottság mérésére) a Caldwell és munkatársai
(1987) által kidolgozott Support Dimension Scale elnevezésű skála magyar adaptációját használtuk (Kopp, Skrabski
1992). A 10 tételes társas támogatás kérdőív a vizsgálatban résztvevő személyek családi, családon kívüli és
intézményi (egyházi, polgári csoportok) támogatottságáról, pontosabban annak percepciójáról adott választ. A
kitöltőnek arra kell választ adnia, hogy egy nehéz élethelyzetben mennyire számíthat a megadott személyek
(házastárs, szülő, iskolatárs, szomszéd, gyermek, rokon, korábbi munkatárs, segítő foglalkozású, vagy egyházi
csoport) segítségére, mennyire támaszkodhat rájuk. Ezt egy 1-től 4-ig terjedő skálán kell megítélniük.
Reménytelenség
A reménytelenséget a jövőre vonatkozó negatív szemléletmód vagy negatív attitűdök készleteként definiálhatjuk. A
depresszió Beckféle kognitív elmélete szerint ez a jövőre vonatkozó negatív szemléletmód a kognitív triád része,
mely a depressziós személyek gondolkodásának jellegzetességeként ragadható meg. A reménytelenség a szuicid
magatartás egyik jelentős rizikófaktora, szignifikáns kapcsolat van a reménytelenség mértéke és a szuicid
magatartás között (Perczel-Forintos, Sallai, Rózsa, 2001).
Aaron Beck és a kognitív viselkedésterápiás kutatások ráirányították a figyelmet a depresszió, illetve a szuicid
veszélyállapot során kialakuló pesszimizmusra, a jövővel kapcsolatos negatív beállítódásra. Kiderült, hogy a jövőkép
és a célok elvesztése, illetve a reménytelenség kulcsfontosságú szerepet játszanak az öngyilkossági krízisállapotban,
és ennek felismerése kulcsfontosságú a prevenció szempontjából. Aaron Beck ezért dolgozta ki a Reménytelenség
Skálát, amelyet jelenleg a leginkább elfogadott predikciós szűrőeszköznek tekintenek. Depressziós és szkizofrén
betegeket összehasonlítva kiderült, hogy az öngyilkossági veszélyeztetettséget nem a depresszió, hanem a
reménytelenség súlyossága jelezte előre igazán (Perczel-Forintos, Sallai, Rózsa, 2001).
A külföldi tapasztalatok és hazai eredmények egyaránt arra utalnak, hogy az eredeti skála húsz tétele közül három
("Sötéten látom a jövőmet, "Sosem fognak úgy alakulni a dolgok, ahogy én akarom" és "Fölösleges igazán törni
magam valamiért, amit akarok, mert valószínűleg úgysem érem el") megfelelően reprezentálja a skálát, s ígyl a
reménytelenség mérésének valid eszköze lehet. A reménytelenség Skála rövidített változata magas együttjárást
mutat az eredeti skálával (r=0,88), és a tételek belső konzisztenciája is igen magas (Cronbach alfa: r=0,80). Így mind a
kutatásban, mind klinikai alkalmazásra igen alkalmas (Perczel-Forintos, Sallai, Rózsa, 2001).

2. KÉRDŐÍVCSOMAG
Itt csak azokat az eszközöket tüntetjük fel, amelyek az első kérdőívcsomagban nem voltak benne, részletes
bemutatásuk tehát még nem történt meg.
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Motiváció a változtatásra, valószínűségi becslés az elhelyezkedésre, a jelenlegi helyzet megítélése szubjektív
módon
Skálázás a tréning (szubjektív) hasznosságára vonatkozóan (1-felesleges volt rajta részt vennem, 7- nagyon hasznos
volt számomra), valószínűségi becslés az elhelyezkedésre a következő 2 hónapban (1-esélytelennek látom, 7-biztos
vagyok benne, hogy el tudok helyezkedni), alkalmazkodásra való hajlandóság skálázása (1-jó minden úgy, ahogy van,
nem fog változtatni, 7-nagyon szeretnék változtatni az eddigi életemen).
Tanácsadási szintek besorolása – mit kapott
Wiegersma tanácsadás szintjeivel kapcsolatos rendszerének első három szintjének leírásából készítettünk
szintenként 2-2-2 db kijelentést. A klienseket arra kértük, hogy jelölje meg, milyen jellegű támogatást kapott a
tréningen. A kijelentések olvashatók a bal oszlopban, jobb oldalon jelezzük, hogy melyik szintnek felel meg (18.
táblázat).
Általános információkat kaptam a választási
lehetőségekről és azok következményeiről.
Átfogó tájékoztatást kaptam a trénertől.
Személyre szabott információkat nyújtott.
Együtt dolgoztuk ki a döntési és értékelési
szempontokat a jelenlegi élethelyzetemben,
kitűztük a célokat.
jobban
megismertem
magamat
és
a
konfliktusaimat.
A feszültség csökkentésében segített, érzelmileg
támogatott.

Wiegersma 1. szint (információ átadás)

Wiegersma 2. szint (konzultáció)

Wiegersma
tanácsadás)

3.

szint

(pszichológiai

18. táblázat: Wiegersma tanácsadási szintekhez rendelt kijelentések a kérdőívben: mit kapott a tréningtől

Álláskeresőknek nyújtott tanácsadás-impakt kérdőív – azonnali hatások
70 itemes kérdőív, melyben a tanácsadás/tréning hatására végbement változásokkal kapcsolatos kijelentéseket kell
skálázni egytől hétig, a következők szerint:
1 – egyáltalán nem éreztem változást
2 – nagyon kis változást okozott
3 – enyhe mértékű változást tapasztaltam
4 – közepes változást okozott
5 – jelentős mértékű változást okozott a tanácsadás
6 – nagyon erős változást hozott
7 – meghatározó, átütő változás az adott területen
A kérdőívet a szakirodalomban leírt indikátorváltozók alapján állítottuk össze, pszichometriai tulajdonságainak
vizsgálata is jelen tanulmány részét képezi. Átfogó módon igyekszik megragadni azokat az egyéni szintű változókat,
amelyek mentén releváns fejlődés várható egy álláskeresési kompetenciafejlesztő tréning után. Célja, hogy a
(csoportos vagy egyéni) tanácsadáson részt vett álláskeresőnél az átélt változásokról, a szolgáltatás hatásáról és
annak mintázatáról képet kapjunk.
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Az elégedettségre vonatkozó faktor kapcsán Juhász (2010) tanácsadással való elégedettség kérdőívének „kapcsolat”
dimenzióját vettük alapul (bizalmi légkör, ülés hangulata, értő figyelem, nyitottság), és alkottuk meg a saját három
dimenziónkat (bizalom és nyitottság; hangulat, elégedettség; értő figyelem).
A kérdőív kifejezetten a változásokra kérdez rá, („Kérem, jelölje meg, hogy milyen mértékű változást tapasztalt a
tréning hatására a következő területeken!”).
A kérdőív következő dimenziókban mér (19. táblázat):
A tanácsadás folyamata (process)

A tanácsadás kimenete (outcome)

Elégedettség

kapcsolat a tanácsadóval, érzelmi
támogatás
probléma újrakeretezés, szempontváltás
ismeret/tudás szint (knowledge)
készség, képesség szint (skills)
tervezés
motiváció, energia
viselkedés
társas kapcsolatok
szubjektív jóllét, önértékelés, közérzet
célok
énhatékonyság
időstrukturálás
optimizmus
bizalom és nyitottság
hangulat, elégedettség
értő figyelem

19. táblázat: Álláskeresőknek nyújtott tanácsadás-impakt kérdőív (azonnali hatások) dimenziói

3. KÉRDŐÍVCSOMAG
Kezdő kérdések
Skálázás a tréning (szubjektív) hasznosságának megítélésével kapcsolatban (1 – felesleges volt rajta részt vennem, 7
– nagyon hasznos volt számomra), annak hatása összességében az életére, munkakeresésére (1-től 7-ig).
A kemény változókkal kapcsolatos kérdések
Nyolc lehetséges kimenetet adtunk meg, melyek a munkaerő-piaci aktivitás irányába mutatnak, ezek a következők:
elhelyezkedés teljes munkaidőben/részmunkaidőben/alkalmi munka/feketén dolgozik/közmunkaprogram/képzés
elkezdése/önkéntesség/egyéb. Igaz-hamis választ kérünk az egyes kijelentésekre.
Álláskeresőknek nyújtott tanácsadás-impakt kérdőív – hosszú távú hatások
Az azonnali hatások mérésére kidolgozott mérőeszközből alakítottuk ki az elégedettség és a folyamatra vonatkozó
faktorok eltávolításával (mivel ezek 5-8 hónap távlatából már nem relevánsak). Így a kimenetre vonatkozó dimenziók
maradtak. A 38 itemes kérdőív arra kérdez rá, hogy a tréning hatására milyen mértékű változásokat tapasztalt. A
válaszok skálázása 7 kategóriában történik a következőképpen:
1 – egyáltalán nem éreztem változást
2 – nagyon kis változást okozott
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3 – enyhe mértékű változást tapasztaltam
4 – közepes változást okozott
5 – jelentős mértékű változást okozott a tréning
6 – nagyon erős változást hozott
7 – meghatározó, átütő változás az adott területen
Így tehát a következő struktúrával jellemezhető (20. táblázat):
ismeret/tudás (knowledge)
készség, képesség (skills)
tervezés
motiváció, energia
viselkedés
társas kapcsolatok
szubjektív jóllét
önértékelés
közérzet
célok
énhatékonyság
időstrukturálás

A tanácsadás kimenete (outcome)

20. táblázat: Álláskeresőknek nyújtott tanácsadás-impakt kérdőív (hosszú távú hatások) dimenziók
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IV. EREDMÉNYEK
Az eredmények bemutatása három alfejezetre oszlik:
A- az elsőben bemutatunk néhány általános eredményt, jellemzően leíró statisztika található itt.
B- a második, legnagyobb alfejezet a hipotézisek vizsgálatára irányul. Itt találhatóak azok a feltevések,
amik a vizsgálat konceptuális magját képezik, a lényegi összefüggések: ezek globálisabb jellegű,
nagyobb jelenségkört átfogó kérdések, amik részben kifejezetten elméleti jellegű, absztrakt
összefüggések, részben pedig a terep és a tanácsadás számára kifejezetten jól hasznosítható, gyakorlati
jellegű feltételezések.
C- a harmadik alfejezet a pszichometriai jellegű vizsgálatokat és eredményeket mutatja be, elsősorban a
saját fejlesztésű tanácsadás-impakt kérdőívvel a fókuszban.
Szöveg közben csak az általunk jelentősnek ítélt statisztikai próbák és vizsgálatok eredményeit ismertetjük a jobb
áttekinthetőség kedvéért, a számítások és azok alapjául szolgáló adatok, táblázatok a mellékletben megtalálhatóak.
A kutatás eredményeinek diagramokon történő bemutatásakor jellemzően a valid százalékokat ábrázoljuk. Ahol nem
jelöljük külön, illetve az általános, leíró jellegű adatoknál az első mintavétel (eredményeire támaszkodunk.
A. ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK, LEÍRÓ STATISZTIKA
A munkanélküliség kellemességének-kellemetlenségének megítélése hét fokú skálán történt. A résztvevők majdnem
fele a lehető legkellemetlenebbnek ítélte meg ezt az állapotot. Kettes fokozatot 15%, hármast 11%, a semlegesnek
tekinthető középértéket 14%. 3% ondta azt, hogy nagyon jól érzi magát munkanélküliként is (19. ábra).

19. ábra: A munkanélküliség szubjektív (kellemes-kellemetlen) skálán történő megítélése

Rákérdeztünk arra, hogy mióta munkanélküli a kitöltő. A sávozásnál figyelembe vettük a szakirodalmi adatokat, így a
munkanélküliség első évét osztottuk fel idősávokra, a szakaszelméletek zöme a változások nagy részét ekkorra teszi
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(lásd pl. elméleti bevezető szakaszelméleteinél a „honeymoon” időszaka, stb.). Természetesen a hosszabbra nyúló
munkanélküli állapot során is tapasztalhatóak változások, lásd pl. Amundson és Borgen hullámvasút modelljében a
jojo-effektussal leírt időszak. Általánosan elterjedt, hogy az egy évnél hosszabbban tartó munkanélküliséget jelölik
tartós munkanélküliség elnevezéssel, így az ennél hosszabb tartó időintervallumot nem differenciáltuk tovább. A
következő eredményeket kaptuk (20. ábra)

20. ábra: A minta megoszlása a munkanélküliség időtartama alapján
A résztvevők 56% mondta azt, hogy önszántából vesz részt, 44% pedig azt, hogy nem ő kezdeményezte a részvételét
(21. ábra).

21. ábra: A résztvevők százalékos megoszlása a részvétel önkéntessége szempontjából

Az elhelyezkedésre vonatkozó valószínűségi becslések eloszlása közel szimmetrikusan alakult:a semleges
középértéket 21% adta, hármast és ötöst 17% és 18%, kettest és négyest 11%-11%. 10% teljesen biztos benne, hogy
két hónapon belül elhelyezkedik, 12% esélytelennek látja (22. ábra).
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22. ábra: Valószínűségi becslés az elhelyezkedés esélyességére

A mintánkban a munkanélküliség állapota legjelentősebb mértékben az anyagi helyzetet befolyásolja hátrányosan (1,49). Az aktív pihenést (0,02), a passzív kikapcsolódást (0,32) és az önfejlesztést (0,05) azonban átlagosan inkább
enyhe mértékben pozitívan befolyásolta a munkanélküliség. A második leginkább hátrányosba kerülő terület a
munkanélküliség hatására az egészség (-0,52), a társához fűződő viszonya (-0,45), illetve a táplálkozási szokások (0,44). Érdekes, hogy a nemi életére (-0,41) erősebb negatív hatással van, mint a családi kapcsolatokra (-0,21) vagy
egyéb társas viszonyokra (-0,27). Az eredményeket összegzi a 23. ábra.

23. ábra: A munkanélküliség hatásai a különböző életterületekre

Az elhelyezkedésre irányuló motivációt befolyásoló tényezőnek gondoltuk az anyagiak kérdését, ezért rákérdeztünk
arra, hogy a munkanélküliségével összefüggésben kapott juttatásokon kívül milyen bevételekkel rendelkezik.
Meglepően nyíltan vallottak arról, hogy milyen egyéb jövedelemforrásuk van (lásd 24. ábra) - természetesen nincs
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tudomásunk arról, hogy ezen felül hányan nem vallották be az esetleges bevételeiket. Mindössze a minta kb. 20%-a
mondta azt, hogy nincs más bevétele. Az eseti alkalmi munkát, a bejelentetlen jövedelmet és az egyéb jövedelmet
összesítve 45%-ot kapunk, tehát a regisztrált álláskeresők közel fele rendelkezik valamilyen jövedelemmel a
hivatalos juttatásokon kívül.

24. ábra: A munkanélküliségével összefüggésben kapott juttatásokon kívüli egyéb jövedelmek eloszlása

A megküzdési módok kapcsán a problémafókuszú megküzdés módok, a problémaelemzés és a céltudatos cselekvés
összességében jellemzőbb válaszok voltak, mint az érzelemfókuszú megküzdési módok. A segítségkérés volt az
érzelemközpontú megküzdési módok közül a leggyakoribb, ami annak fényében, hogy egy csoportos tanácsadási
helyzetben vettük fel a kérdőívet, hitelesnek tűnik. A megküzdési módok kérdőív eredményeit tekinti át a 25. ábra.

25. ábra: Megküzdési módok kérdőív eredményei a dimenziók mentén
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A diszfunkcionális attitűd skála átlagai láthatóak a 26. ábrán. A beállítódások szintje a középérték körül tekinthetők
optimálisnak: mivel ezek társadalmi fejlődés szempontjából jelentős értékek, a szélsőséges értékek mindkét
irányban maladaptívnak tekinthetők (a negatív irányban alulszocializáltságot jelezhetnek, az erősen pozitív értékek
azonban azt jelzik, hogy fokozott belső elvárásokat támaszt magával és/vagy környezetével szemben.)
Mintánkban a szeretettség igénye (-1,3) a negatív irányba kiugróan magas. A vizsgálatunk szempontjából relevánsnak
tekinthető, hogy a külső kontroll (0,44) kapta a legmagasabb értéket a skálán, míg a teljesítménymotiváció (-1,13) a
második legalacsonyabb érték lett a skálán. A külső elismerés igénye is igen alacsony értéket kapott (-0,71).

26. ábra: DAS átlagok a teljes mintán az első körben

A tréning elkezdése előtt rákérdeztünk arra, hogy egy nehéz élethelyzetben kitől és milyen mértékű támogatásra
számíthat a környezetében élőktől. Az adott válaszok átlagai jelennek meg a 27. ábrán.
Látható, hogy a barát, a szülő, és a házastárs/élettárs kapta a legmagasabb értékeket, a legalacsonyabbat az egyházi
csoport.
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27. ábra: A társas támogatottság átlagai a mintánkban

KOMPLEX ÁBRÁK
Az alábbi ábrák az egyes változók mentén tájékoztatnak a mintánkról igen átfogóan: egyszerre olvashatjuk le róluk a
vízszintes tengelyen megadott (al)mintára vonatkozóan a változóra jellemző eloszlást, szórást. A középső világos
csík jelzi az átlagot, illetve a középérték közepes hibáját, a sötétkék sáv a középső 50%-ot. A világoskék régió pedig
ennek két oldalán a 25-ös és a 75-ös percentilistől terjed a minimimig, illetve a maximumig.
ÉNHATÉKONYSÁG
Az énhatékonyság kapcsán kiugrik az elhelyezkedettek csoportja: sokkal rövidebb az oszlop, ami arra utal, hogy
mindkét irányban sokkal kisebb a szórás, a minimum magasabban, a maximum egy kicsit alacsonyabban van, mint a
többi alminta esetében. Érdekes módon az elhelyezkedettek átlaga egy kicsivel alacsonyabban van, mint a többi
csoporté (28. ábra).
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28. ábra: Az eloszlás és szórás ábrázolása az énhatékonyság esetében különböző alminták mentén

ROSENBERG-FÉLE ÖNÉRTÉKELÉS
Az önértékelés kapcsán azt látjuk (29. ábra), hogy a nők és az Y generáció csoportoknak alacsonyabb az átlaga, a
férfiaké ellenben a legmagasabb. Az elhelyezkedett csoport oszlopa látványosan rövidebb a többinél, a minimuma
sokkal magasabban van, mint bármelyik másik csoporté.

29. ábra: Az eloszlás és szórás ábrázolása az önértékelés esetében különböző alminták mentén
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REZILIENCIA
A reziliencia eloszlások (30. ábra) esetében azt látható, hogy az elhelyezkedettek csoportját kivéve a különböző
csoportok átlagértékei egy szint körül mozognak, nincsen jelentős eltérés köztük. A férfiak esetében különösen
magasan van a minimumérték, az „oszlop alja magasan van”. A másik érdekes csoport az elhelyezkedettek csoportja,
akiknek az átlaga jóval magasabb, mint a többieké, ellenben az oszlop „alacsonyabban ér véget”, azaz a maximum
értéke jelentősen alacsonyabb a többi almintával összehasonlítva.

30. ábra Az eloszlás és szórás ábrázolása az reziliencia esetében különböző alminták mentén

SZUBJEKTÍV JÓLLÉT
Az élettel való elégedettség ábra (31. ábra) az ábrázolt összefüggések és tendenciák tekintetében sokban hasonlít a
reziliencia kapcsán tapasztaltakhoz: az alminták átlagai nagyon hasonlóak, a csoportok között kevés az eltérés,
egyedül az elhelyezkedettek lógnak ki: magasabb átlaggal, jelentősen nagyobb megbízhatósági intervallummal, és a
többieknél alacsonyabb maximum szinttel jellemezhető a csoportjuk.
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31. ábra: Az eloszlás és szórás ábrázolása a szubjektív jóllét esetében különböző alminták mentén

DEPRESSZIÓ
A depresszió ábrák (32. ábra) jelentősen különböznek az előzőekben bemutatott változók eloszlás-ábráitól: ennek
oka abban keresendő, hogy a Beck depresszió kérdőív eredményei nem normál eloszlásúak, ahogy ezt a korábban
elvégzett normalitásvizsgálatunk is igazolta.
Az átlag és a körülötte lévő 50%-t felölelő tartomány az alacsony értékeknél található. A nőket és az Y generációt
leszámítva (náluk az alsó negyed külön megjelenik, és a középső 50% kicsit magsabban van), az alsó 25%-t jelző
világoskék rész eltűnik, mivel az egyének nagy része a depresszió skálán nagyon alacsony értékeket ért el.
Szembeötlő még az Y generáció és az elhelyezkedettek alacsonyabb maximum-értéke. Az elhelyezkedettek
csoportja abból a szempontból is különlegesen viselkedik, hogy az átlag körüli 50 % sokkal szűkebb sáv, sokkal kisebb
benne a szórás, mint a többi almintánál.

102

32. ábra: Az eloszlás és szórás ábrázolása a depresszió esetében különböző alminták mentén

LEMORZSOLÓDÁS
Az első, második és harmadik körben egyre kevesebb vizsgálati személy töltötte ki a kérdőívet az álláskereső
tréningeken résztvevők közül. Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy különböznek-e egymástól a kitöltők és a
lemorzsolódók. A mintát eszerint 3 részre osztottuk: voltak, akik mindhárom kérdőívet kitöltötték (53 személy),
voltak, akik azonban csak az elsőt (59 fő), és olyanok is, akik a harmadik körben morzsolódtak le (230 fő). Két fő volt,
aki az első és a harmadik kérdőívet töltötte ki.
Megvizsgáltuk, hogy a következő dimenziók mentén vannak-e köztük eltérések:
-

depresszió,
önértékelés,
szubjektív jóllét,
énhatékonyság,
reziliencia,
valószínűségi becsléseik az elhelyezkedésre vonatkozóan,
változtatásra való hajlandóságuk skálázása,
munkanélküliség kellemetlenségének szubjektív megítélése.

A második körben lemorzsolódók
Azok a vizsgálati személyek, akik mindhárom kérdőívet kitöltötték, összességében kevésbé értékelték a
munkanélküliséget kellemetlennek, mint azok, akik csak az első körben vettek részt a kitöltésben, bár a 7fokú skálán
mindkét csoport átlaga alacsony, mégis a kettő között szignifikáns különbség van (t=2,091, p<0,05).
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Abban a kérdésben, hogy mennyire szeretnének változtatni az életükön, azok a személyek értek el jelentősen
magasabb átlagot, akik a második körben lemorzsolódtak, azaz már nem töltötték ki a kérdőívet (t=-2,419, p<0,05).
A depresszió, a reziliencia, a szubjektív jóllét, az önértékelés és az énhatékonyság terén azonban nem mutatkozott
jelentős különbség a két csoport között.
A harmadik körben lemorzsolódók
Azok a vizsgálati személyek, akik mindhárom kérdőívet kitöltötték, kevésbé értékelték kellemetlennek a
munkanélküliséget, mint azok, akik a harmadik kérdőívet már nem töltötték ki (t=2,291, p<0,05) , illetve jelentősen
alacsonyabb átlagot értek el a Beck-féle depresszió skálán (11,5 szemben a 13,3; t= -2,675, p<0,01)
A második és a harmadik körben lemorzsolódók összehasonlítása
Összehasonlítottuk azokat, akik a második körben morzsolódtak le azokkal, akik csak a harmadik kérdőívet nem
töltötték ki.
A harmadik körben lemorzsolódók körében a Beck-féle depresszió skálán elért pontszám szignifikánsan magasabb
volt, mint a második körben lemorzsolódottak körében (t=-2,362, p<0,05).

B. HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA
1.

GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK

Hipotézisünkben feltételeztük, hogy az Y generáció: (’82 vagy utána születettek) és az idősebbek között
különbségeket találunk a bemeneti jellemzőkben az eltérő szocializációs háttér miatt.
A vizsgálati személyek életkora alapján csoportosítást végeztünk. Egy csoportot alkottak az Y generáció tagjai (73
fő), és az 1982 előtt születettek (204 fő). Ebben az alfejezetben e két alminta különböző jellemzőit vetjük össze. A
mintánk generációk mentén történő százalékos felosztását mutatja a 33. ábra.

33. ábra: Az Y generáció és a korábban születettek aránya a mintánkban

A minta generációk szerinti felosztása
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LEMORZSOLÓDÁS
Érdekes lehet az a kérdés, hogy a lemorzsolódásban van-e különbség a generációk mentén. A 34. ábrán jól látszik,
hogy az Y generáció és az 1982 előtt születettek aránya mindhárom adatfelvételi körben hasonló volt, ahogyan a
hiányzó adatok aránya is. Mindhárom merítésben közel 60%-ot tett ki az 1982 előtt születettek csoportja és további
20%-ot az Y generációsok.

34. ábra: A lemorzsolódók generációk mentén történő felosztása a három adatfelvételkor

ISKOLÁZOTTSÁG ÉS GENERÁCIÓK

Legmagasabb iskolai végzettsége

generáci
ók

1982 előtt
születettek
Y
generáció
Összesen

8
általános
11

szakmunkás

érettségi

35

2
13

Összesen

60

felsőfokú
szakképzés
12

főiskolai/
BA diploma
46

Egyetemi/
MA diploma
37

201

7

21

16

15

11

72

42

81

28

61

48

273

21. táblázat: Iskolázottság és generációba tartozás kereszttábla

Az iskolázottság és a legmagasabb iskolai végzettség kategóriái mentén mutatja be a mintánkat a 21. táblázat.
Kis egyszerűsítéssel külön csoportba soroltuk a felsőfokú végzettséggel (BA/MA szintű, ill. főiskolai vagy egyetemi
diploma) rendelkező álláskeresőket illetve a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezőket. A 35. ábra a generációk
tükrében mutatja be a felsőfokú végzettséget. 273 főnél volt megállapítható mind a legmagasabb iskolai
végzettsége, mind pedig az életkora, az esetek 20%-ában egyik vagy másik adat hiányzott ahhoz, hogy beilleszthető
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legyen a kereszttáblába. Arányaiban az 1982 előtt születettek körében több a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
aránya, azonban a khi négyzet próba eredménye szerint a különbség statisztikailag nem jelentős (χ2=0,594, df=1,
p>0,05).

35. ábra: A felsőfokú végzettség és a generációba tartozás összefüggései

Ha az iskolai végzettség alapján az érettséginél választjuk szét a mintát két almintára, akkor a következő grafikont
kapjuk (36. ábra):

36. ábra: Érettségi mint legmagasabb iskolai végzettség és a generációba tartozás összefüggései

A khi-négyzet próba eredménye szerint a kapott és a várt értékek eloszlása között nincs jelentős különbség
(χ2=3,554, df=1, p>0,05). Ez azt jelenti, hogy az Y generáció és az idősebb korosztályok álláskeresői mintánkban
iskolai végzettség tekintetében nem tekinthetők jelentősen különbözőnek.
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ÉLETKOR ÉS AZ ELVÁRÁSOK A TANÁCSADÁS MÉLYSÉGÉVEL, JELLEGÉVEL KAPCSOLATBAN
Feltételeztük, hogy az identitáskeresés miatt a kialakuló felnőttkorban, illetve a fiatal felnőttkorban az álláskeresők
részéről hangsúlyosabb lesz a Wiegersma 3. szinthez tartozó, önismeretre irányuló elvárások megfogalmazása
(„Szeretné jobban megismerni önmagát, hogy a pályáját megfelelő irányban alakítsa tovább.”, „Bizonytalan a
jövőjében, szorong, rosszul érzi magát a bőrében.”). Mivel itt nem kifejezetten Y generációs sajátosságról van szó, az
életkori határt nem 1982 után születetteknél rögzítettük, hanem a 25 alattiakat hasonlítottuk össze az annál
idősebbekkel.
Az eredmények igazolják feltevésünket: azok között, akik a 3. szintű tanácsadást igénylik, arányaiban több a 25
alatti, mint a másik két tanácsadási szint iránt igényt támasztó almintában (37. ábra). A khi négyzet próba szerint a
különbség jelentős a csoportok között (χ2=9,242, df=2, p<0,01).

37. ábra: A 25 év alattiak és felettiek elvárásai a tanácsadással kapcsolatban

AZ ÉLETKOR ÉS AZ ISKOLÁZOTTSÁG HATÁSA A MUNKANÉLKÜLISÉG SZUBJEKTÍV ÉLMÉNYÉRE
Feltételeztük, hogy az életkornak és az iskolázottságnak hatása van arra, hogy hogyan éli meg a munkanélküliséget,
mennyire kellemes-kellemetlen számára ez az állapot, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a két tényező interakcióban
van-e egymással. A szubjektív élményhez az 1. kérdőív 13. itemét, a munkanélküliség kellemes-kellemetlen
dimenzión való skálázását vettük alapul (1-nagyon kellemetlen, 7-nagyon jól érzem magam munkanélküliként is).
Kétutas varianciaanalízissel vizsgáltuk azt a kérdést, hogy az életkor és az iskolai végzettség befolyással van-e a
munkanélküliség megítélésére.
Elsőként tehát a felsőfokú végzettség és a különböző életkori csoportokba való tartozás mentén néztük meg a
munkanélküliség megítélését (38. ábra).
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38. ábra: A munkanélküliség megítélése kellemes –kellemetlen dimenzión a felsőfokú végzettség és az életkor mentén

Összességében megállapítható, hogy mind az életkori csoport mind pedig a felsőfokú végzettség megléte vagy
hiánya befolyásolja azt, hogy milyen mértékben érzik a vizsgálati személyek kellemesnek vagy kellemetlennek a
munkanélküliséget. A felsőfokú végzettségnek nagyobb a hatása, mint az életkornak. A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők kevésbé kellemetlennek élték meg a munkanélküliséget, mint a felsőfokú végzettséggel nem
rendelkezők. A két változó harmadik változóra gyakorolt hatásai között azonban nincs interakció, ahogyan a 38.
ábrán látható. Ha nem is telesen párhuzamos a két egyenes, az F-próba szerint ez a „nem párhuzamosság”
elhanyagolható mértékű.

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG ÉS GENERÁCIÓBA TARTOZÁS
Ahogyan az előző kétutas varianciaanalízisből látni lehetett, a felsőfokú végzettségnek fontos szerepe van a
munkanélküliség megítélésében. Az életkori csoportokat két kategóriára redukáltuk (1982 előtt születettek és az Y
generáció), akkor nem találunk szignifikáns magyarázatot a csoportok közötti esetleges különbségekre.

A GENERÁCIÓK MEGOSZLÁSA A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA ALAPJÁN
Megnéztük, hogy a munkanélküliség időtartama alapján képzett csoportokban milyen az Y és X generációhoz
tartozók megoszlása. A 39. ábráról leolvasható, hogy a fiatalabb generáció aránya fokozatosan csökken a hosszabb
ideje fennálló munkanélküliek csoportjában, a tartós munkanélküliek között egyáltalán nem találunk Y generációst.
A pályakezdők között pedig csak Y generációhoz tartozókat találunk.
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39. ábra: A generációk megoszlása a munkanélküliség időtartama alapján képzett csoportokban

GENERÁCIÓK ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉG HATÁSAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
A munkanélküliség teher index alapján az 1982 előtt születettek és az y generáció képviselői között a
munkanélküliség hatásai közül egyedül az önfejlesztés területén mutatkozott szignifikáns eltérés (t=2,084; p=0,05,
df=210). A fiatalabbak inkább úgy élik meg, hogy a munkanélküliség gátolja őket önmaguk fejlesztésében, inkább
negatívan befolyásolja életük ezen területét (átlag= -0,38), míg az idősebbek átlagosan inkább enyhén pozitív
hatásról nyilatkoztak (átlag=0,11).

GENERÁCIÓK ÉS A MUNKAÉRTÉKEK
A két generációnál sok hasonlóság figyelhető meg a munkával kapcsolatos értékek rangsorolása kapcsán (40. ábra): a
biztos munkahely mindkettőnél előre, míg a képzettségének megfelelő munka hátulra került.
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40. ábra: Munkaértékek rangsora a két generációnál

A munka érdekessége dimenzión mutatkozott a várt értékek táblázatához képest jelentős eltérés (χ2 =11, 045 df=5
0,05 df=4, p=0,05).

REZILIENCIA ÉS GENERÁCIÓK
Az első körben az adatgyűjtés során 344 fő töltötte ki a kérdőívet. 308 fő esetében lehetett kiszámolni a reziliencia
mértékét, ennek átlaga 44, 7662 pont lett, 5,98 pontos szórással.
A generációk összevetéséhez összesen 181 főt hasonlítottunk össze, aki 1982 előtt született, 70 Y generációs
álláskeresővel. Míg az első csoport esetében 44,9 volt az átlag (szórás 0,47), az Y generáció tagjai 44,6 pontos átlagot
produkáltak, valamivel nagyobb szórással (szórás 0,55). A két csoport átlagát kétmintás t-próba segítségével
hasonlítottuk össze. Az F próba eredményeképpen megállapítható, hogy a két minta varianciája között nincs
szignifikáns különbség (p=4,96). A kétmintás t-próba eredménye szerint a két minta átlagai között nincs jelentős
mértékű eltérés, azaz az 1982 előtt és után születettek csoportja nem különbözik egymástól a reziliencia mértékének
terén (t’’=0,364).
MEGKÜZDÉSBELI ELTÉRÉSEK A KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓKBAN
Összevetettük a két generáció megküzdési módjait, és kétmintás t-próbával ellenőriztük a különbségek
szignifikancia szintjét. Az egyetlen szignifikáns különbség a segítségkérés kapcsán mutatkozott: az Y generáció
részéről preferáltabb megküzdési stratégiának bizonyult, mint az idősebb korosztályé. (t’’= -2,177, p<0,05).

ÉNHATÉKONYSÁG A KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓKBAN
Az első körben az 1982 előtt születettek közül 191 főt hasonlítottunk össze az Y generáció 70 álláskereső tagjával. Az
utóbbi csoportnál matematikailag alacsonyabb átlagot láthatunk (36,03) mint az 1982 előtt születetteknél (37,17), de
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a szórás valamivel nagyobb a fiatalabb korosztálynál. Annak megállapítása érdekében, hogy a matematikai
különbség statisztikailag is jelentős-e, kétmintás t-próbát végeztünk.
Az F próba eredményeképpen megállapítható, hogy a két minta varianciája között nincs szignifikáns különbség
(p=0,208). A kétmintás t-próba eredménye szerint a két minta átlagai között nincs jelentős mértékű eltérés, azaz az
1982 előtt és után születettek csoportja nem különbözik egymástól az énhatékonyság mértékének terén (t’’=0,302).
2. AZ ÖNKÉNTES RÉSZVÉTEL HATÁSAI A VÁLTOZÁS MÉRTÉKÉRE
A tréningre a kérdőívet kitöltő résztvevők 44 százaléka saját bevallása szerint önként jelentkezett, saját
kezdeményezése volt. A résztvevők egy másik része azonban nem saját indíttatásból jelentkezett a tréningre, hanem
küldték, illetve kötelezték a részvételre. Az erre a kérdésre adott válasz alapján két kategóriát képeztünk a vizsgálati
személyekből, és a következő változók mentén vetettük őket össze:
-

önértékelés
énhatékonyság
depresszió
reziliencia
szubjektív jóllét

Arra voltunk kíváncsiak, hogy kimutatható-e jelentős különbség a változás mértékében azok között, akik
önszántukból, belső indíttatásból jöttek, és azok között, akik külső kényszer hatására vesznek részt. Ehhez
megvizsgáltuk az első és a második mintavétel átlagait.
Önként résztvevők
Az átlagok különbözőségének szignifikanciaszintje az öt pár változó esetén négy párnál statisztikailag jelentős
különbségre hívja fel a figyelmet (p<0,01). Az első és a második adatfelvétel között változás tapasztalható azoknál a
vizsgálati személyeknél, akik önként jelentkeztek a tréningre, azaz ők kezdeményezték az álláskeresők tréningjén
való részvételt. Ezek a vizsgálati személyek az önértékelés (t’=-5,311, df=102), az énhatékonyság (t’=-3,839, df=102)
és a szubjektív jóllét (t’=-6,28, df=106) skálákon is magasabb értékeket értek el a második adatfelvétel idején, a
tréning után, mint a folyamat elején. A depresszió pontszámuk átlaga ezzel szemben a tréning hatására csökkent
(t’=3,543, df=110, p=0,001). A reziliencia terén nem mutatkozott szignifikáns változás (t’=-0,627, df=98, p>0,05).
Nem önként résztvevők
Az átlagok különbözőségének szignifikanciaszintje az 5 pár változó esetén mindegyik párnál statisztikailag jelentős
különbségre hívja fel a figyelmet (p<0,01). Az első és a második adatfelvétel között tehát jelentős változás
tapasztalható azoknál a vizsgálati személyeknél is, akik nem önként jelentkeztek a tréningre, azaz a kitöltésnél azt a
választ jelölték meg, hogy nem ők kezdeményezték az álláskeresők tréningjén való részvételt.
Ezek a vizsgálati személyek az önértékelés (t’=-5,643, df=128), az énhatékonyság (t’=-7,351, df=138), a reziliencia (t’=4,433, df=120) és a szubjektív jóllét (t’=-6,480, df=143) skálákon is magasabb értékeket értek el a második
adatfelvétel idején (a tréning után), mint a folyamat elején. A Beck-féle depresszió pontszámuk átlaga ezzel szemben
a tréning hatására csökkent (t’=4,837, df=139).
Összefoglalva tehát: amennyiben ő kezdeményezte, szignifikáns változás volt a kezdés előttihez képest a tréning
után az önértékelés, énhatékonyság, depresszió és szubjektív jóllét két szintje között; ha nem önként vett részt,
akkor pedig a felsoroltakon kívül még a reziliencián is. Tehát az önkéntes részvétel mentén nem tapasztalható
különbség ezekben a lényegi változókban. A 41. ábra mutatja összefoglalóan az öt dimenzió mentén elért
eredményeket annak függvényében, hogy önként vesz-e részt a tréningen, vagy sem.
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41. ábra: Az önértékelés, énhatékonyság, reziliencia, depresszió és élettel való elégedettség átlagok a tréning előtt és annak lezárásakor az
önként résztvevők és a részvételre kötelezettek között

3.

HIPOTÉZIS A VÁLTOZÁSOK MINTÁZATÁRÓL

Feltételeztük, hogy a tréningek lezárásakor (2. mintavétel) javul a résztvevők általános pszichés állapota
(önértékelés, szubjektív jóllét, általános énhatékonyság, reziliencia, depresszió) a tréning kezdetéhez képest (1.
mintavétel). Feltételezzük továbbá, hogy az utánkövetés időszakában (3. mintavétel) ez az érték valamelyest
visszaesik, az alapértékhez képest némileg magasabb szinten áll be.
AZONNALI HATÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK (AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ADATFELVÉTEL ÖSSZEFÜGGÉSEI)
Az alábbiakban 5 skálán mutatjuk be a tréning hatására történt változásokat, tehát a különböző skálákon elért
tréning előtti és a tréning utáni pontszámokat hasonlítjuk össze. A skálák a következők: önértékelés, énhatékonyság,
depresszió, reziliencia és szubjektív jóllét.
Minden skálán szignifikáns változás tapasztalható, minden skálán magasabb átlagot értek el a vizsgálati személyek a
tréning utáni kitöltésben, kivéve a Beck-féle depresszió skálát (ott az alacsonyabb érték jelzi a jobb pszichés
státuszt). Az egymintás t-próba eredményei a következőképpen alakultak: Rosenberg-féle önértékelés (t= -7,742
p<0,01, Schwarzer-féle énhatékonyság (t=-7,909 p<0,01) , Beck-féle depresszió (t=6,034 p<0,01), reziliencia (t=-3,454
p=0,01) és szubjektív jóllét(t=-8,957 p<0,01). Tehát a két időpontban mért értékek számtani középértéke közötti
különbség szignifikáns, a tréning utáni időpontban mért értékek szignifikánsan magasabbnak mutatkoztak (a
depresszió szignifikánsan alacsonyabbnak).
Az alábbi öt grafikonon (42. -46. ábra) az első és a második kitöltéskor az azonos kérdőíveken elért, összetartozó
pontszámok vannak, tehát azt ábrázolják, hogy egy adott v. sz. a tréning előtt és után hány pontot ért el az adott
skálán (tehát egy pont egy személyt, illetve az általa elért pontszámokat jelöli). Leolvasható, hogy vannak olyan
v.sz.-ek, akik eleinte is és később is alacsony pontszámmal voltak jellemezhetőek, ők a bal alsó sarokban vannak; akik
a belépéskor és befejezéskor is magas pontot értek el, a jobb felső sarokban találhatóak. Összességében, ha egy
egyenessel összekötjük a két eltérő időpontban elérhető azonos pontokat (tehát, mintha valaki az elején és a végén
pont ugyanannyi pontot ért volna el), egy átlót kapunk: az e fölé eső pontok, vagyis személyek a második alkalommal
magasabb pontszámot értek el, mint első alkalommal, míg az átló alatti területen található v.sz.-ek esetében
csökkenésről beszélhetünk. Az adatok szóródását is jól szemléltetik a grafikonok. A Beck féle depresszió kérdőívet
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annyiból kiemelnénk a többi közül, hogy itt a képzeletbeli átló alá eső pontok (vagyis személyek) esetében
beszélhetünk javulásról (hiszen ott az alacsonyabb pontszám jelzi a jobb pszichés státuszt).

42. ábra: Az önértékelés tréning előtti és utáni összetartozó pontszámai

43. ábra: Az énhatékonyság tréning előtti és utáni összetartozó pontszámai
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44. ábra: A szubjektív jóllét tréning előtti és utáni összetartozó pontszámai

45. ábra: A reziliencia tréning előtti és utáni összetartozó pontszámai

46. ábra: A reménytelenség tréning előtti és utáni összetartozó pontszámai

DEPRESSZIÓ ELOSZLÁSA A HÁROM ADATFELVÉTELKOR (A PONTSZÁMOK SZÁZALÉKOS ÉRTÉKEI
ALAPJÁN)
A három adatfelvételkor kapott depresszióskála-pontszámok gyakoriságát szemlélteti a 47. ábra. Az ábrán
megfigyelhető, hogy míg a válaszadók nagy része 9 és afölötti értékekkel volt jellemezhető az első körös mérésben,
addig a 3. körben a „csúcs” balra (tehát alacsonyabb régióba) tolódott, és a válaszadók döntő többsége a 7 pont alatti
sávba tartozott.

114

47. ábra: A három adatfelvételkor kapott depresszióskála-pontszámok gyakorisága

AZONNALI ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK (MINDHÁROM ADATFELVÉTEL
ÖSSZEFÜGGÉSEI)

A tréning lezárását követő azonnali hatások mellett a (közép) hosszú távú hatások is kiemelt figyelmet érdemelnek.
53 olyan kitöltő volt, aki mindhárom kérdőívet kitöltötte, az ő adataikat elemezzük a következőkben.
A skálák, amelyeknek az eredményeit összevetettük:
-

önértékelés
énhatékonyság
depresszió

E három kérdőív három időpontban felvett eredményeinek átlagait szemlélteti a 48., 49. és 50. ábra.

48. ábra: Önértékelés pontszám csoportátlagok a három adatfelvételkor
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49. ábra: Énhatékonyság pontszám csoportátlagok a három adatfelvételkor

50. ábra: Depresszió pontszám csoportátlagok a három adatfelvételkor

A változás jól látszik: az önértékelés és az énhatékonyság a második körben magasabb, a harmadik körben az első és
a második adatfelvétel értékei közé esnek. A depresszió alakulása fordított, szintje csökkent a tréning hatására.
Az egymintás t-próba eredményei alapján a következő szignifikáns eredményeket kaptuk a kérdőívek különböző
időpontokban történt felvétele között (22. táblázat):
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kérdőív és felvétel időpontja

t

p-érték

depresszió 2. és 3. kör

-2,036

,047

önértékelés 1. és 2. kör

-3,664

,001

önértékelés 1. és 3. kör

2,197

,033

általános énhatékonyság 1. és 2. kör

-4,671

,000

általános énhatékonyság 1. és 3. kör

-2,479

,017

reziliencia 1. és 2. kör

-2,547

,014

22. táblázat: A különböző időpontokban felvett kérdőívek eredményei közti szignifikáns különbségek

A tréning hatásait a változásokban megragadni kívánó, saját kidolgozású álláskeresőknek nyújtott tanácsadásimpakt kérdőív 2. körbeli eredményeit is összevetettük a 3. körbeli eredményeivel, és a következő szignifikáns
változásokat kaptuk (23. táblázat)
kérdőív és felvétel időpontja

t

p-érték

ismeret/tudás (knowledge)

3,101

,003

készségek és képességek (skills)

4,403

,000

tervezés

5,561

,000

motiváció, energia

4,372

,000

-3,688

,001

közérzet, szubjektív jóllét, önértékelés,

3,300

,002

célok

2,901

,005

viselkedés

23. táblázat: A saját kidolgozású álláskeresőknek nyújtott tanácsadás-impakt kérdőív azon dimenziói, melyeken szignifikánsan eltérő
eredményeket kaptunk a tréning lezárásakor és az utánkövetéskor

Az összes dimenzión csökkent az utánkövetés időszakára (3. kör) az átlag a 2. körhöz képest, kivéve a viselkedéses
mutatót, ami szignifikáns növekedést mutatott.
VÁLTOZÁSOK GYAKORISÁGI ELOSZLÁS KATEGÓRIÁK MENTÉN
Érdekes lehet a változás vizsgálata abból a szempontból, hogy a minta által meghatározott eloszlást vesszük alapul a
változás mértékének meghatározásához.
Ehhez öt kategóriát képeztünk a skálák átlagának és a szórás mérőszámának felhasználásával:
1.

Az első kategória a legalsó tartományba tartozó elemeket foglalja magában (normál eloszlás esetén
körülbelül az adatok 15%-át), távolságuk az átlagtól több mint 1 szórásnyi,

2.

A második kategória szintén az átlag alatti, soron következő tartományban lévő értékeket foglalja magában
(normál eloszlás esetén körülbelül az adatok 16%-át), távolságuk az átlagtól fél szórástól 1 szórásig,

3.

A harmadik kategória az átlagos (normál eloszlás esetén az adatok 38%-át) pontszámokat tartalmazza (fél
szórással az átlagi alatt illetve fölötti tartományt öleli fel),

4.

A negyedik kategória legalább fél szórással, de maximum 1 szórással magasabb értékeket tartalmaz, mint az
átlag (normál eloszlás esetén körülbelül az adatok 16%-át),
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5.

Az 5. kategória a legmagasabb értékeket fogja egy csoportba, a legalább egy egész szórással magasabb
értékeket, mint az átlag (normál eloszlás esetén körülbelül az adatok 15%-át). ,

Az önértékelés, az énhatékonyság, a reziliencia, a depresszió és a szubjektív jóllét első körből származó
eredményeit besoroltuk ebbe az öt kategóriába. Majd a második körös mérés eredményeit is az első körös
mérési eredmények alapján felállított kategóriák szerint soroltuk a jóval átlag alatti, az átlag alatti, az átlagos, az
átlag feletti és a jóval átlag feletti kategóriába, ily módon tulajdonképpen az első körös eredményeket vettük
sztenderdnek. Ezek után megnéztük a kategóriák mentén a változást az első és a második mintavétel között,
tehát hogy a gyakorisági eloszlás mentén milyen változások zajlottak az egyes változók kapcsán. Az
eredményeket, tehát a tréning előtti és a tréning utáni kategóriába sorolt eredményeket szemléltetik a
következő diagramok.
Láthatjuk, hogy a reziliencia esetében a tréning után többen tartoztak átlagos, illetve átlag feletti kategóriába,
mint a tréning előtt, amikor is gyakoribb volt az átlag alatti kategóriába tartozás (51. ábra).

51. ábra: A gyakorisági eloszlás alapján kategóriába sorolt reziliencia eredmények a tréning előtt és a lezáráskor

Az önértékelésnél hasonló a helyzet, annyi különbséggek, hogy ott csak az átlag feletti eredmények lettek
gyakoribbak a tréning után; az átlagos és átlag alatti eredmény egyaránt ritkábbak lettek (52. ábra).

52. ábra: A gyakorisági eloszlás alapján kategóriába sorolt önértékelés eredmények a tréning előtt és a lezáráskor
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Az énhatékonyság esetében növekedés csak az átlagos régióban figyelhető meg, tehát abban a kategóriában lettek
többen a második kérdőív felvételekor (53. ábra).

53. ábra: A gyakorisági eloszlás alapján kategóriába sorolt énhatékonyság eredmények a tréning előtt és a lezáráskor

Az élettel való elégedettség, vagy szubjektív jóllét esetében az átlag feletti kategóriákban nőtt a gyakoriság, az
átlagos és az átlag alatti égiókban mindenhol jelentős csökkenés volt megfigyelhető (54. ábra).

54. ábra: A gyakorisági eloszlás alapján kategóriába sorolt szubjektív jóllét eredmények a tréning előtt és a lezáráskor

A depresszió kérdőív eloszlása eleve nem normális, a változás itt is nagyon pozitív volt: a tréning után drasztikusan
megnőtt azok aránya, akik a jóval átlag alatti depresszióval jellemezhetőek (55. ábra).
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55. ábra: A gyakorisági eloszlás alapján kategóriába sorolt depresszió eredmények a tréning előtt és a lezáráskor

VÁLTOZÁSOK A TRÉNING HATÁSÁRA – ELOSZLÁSI GYAKORISÁG ALAPJÁN (ÖSSZESÍTÉS)
Összesítve a tréning hatására bekövetkező változásokat, készítettünk egy olyan ábrát, amin az egyes változók
mentén történő változások láthatóak az eloszlási gyakoriság kategóriákban kifejezve az 1. és 2. kör között (56. ábra).
Az egyes változókat eloszlási gyakoriság alapján öt kategóriába soroltuk, majd a második körből tulajdonképpen
kivonva az első körben kapott kategóriákat, megkaptuk a változást, ami lehet fejlődés és romlás egyaránt.
A depressziónál a fordított értéket vettük alapul, a javulás természetesen az alacsonyabb pontszámokra vonatkozik.

56. ábra: Változások a tréning hatására eloszlási gyakoriság kategóriák mentén (összesítés)

Kirajzolódik, hogy egy viszonylag jelentős méretű csoport van, amelyik nem mutat változást, de sokan egy,
néhányan két kategóriát javulnak a tréning lezárásakor a belépéshez képest. Néhány főnél romlás következik be,
kivéve a depressziót, ott senkinél nem rosszabbodik az érték.
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4. REZILIENCIA ÖSSZEFÜGGÉSE A TRÉNING OKOZTA VÁLTOZÁSOK MÉRTÉKÉVEL ÉS
MINTÁZATÁVAL
Mivel a rezilienciát valahol egyfajta kognitív- és ego rugalmasságként konceptualizálhatjuk, feltételeztük, hogy a
magasabb reziliencia értékkel jellemezhető vizsgálati személyek esetében - mivel a változásra, a kognitív és
attitűdszintű befogadásra és alkalmazkodásra fogékonyabbak - nagyobb mértékű változás lesz mérhető a
tanácsadás-impakt kérdőív skáláin.
A kérdés vizsgálatához a reziliencia mérési adatok alapján öt kategóriába soroltuk be a vizsgálati személyeket az
eloszlás alapján, majd két nagy csoportra osztottuk őket: átlagos vagy átlag feletti reziliencia (továbbiakban: magas
reziliencia) és átlag alatti reziliencia (továbbiakbn: alacsony reziliencia). Ezt a két csoportot vetettük össze a
tanácsadás-impakt kérdőív értékeivel.
A két csoport között p<0,05 szinten szignifikáns különbséget kaptunk a magas rezilienciával jellemezhető személyek
javára a tanácsadás-impakt kérdőív következő dimenzióin: tudás (knowledge), képességek (skills), motiváció és
energia, társas kapcsolatok, szubjektív jóllét és közérzet, célok, énhatékonyság, optimizmus.
A magas rezilienciával jellemezhető személyek tehát ezeken a területeken szignifikánsan magasabb változásról
számoltak be a tréning lezárásakor, mint az alacsony rezlienciával jellemezhetőek.
Megnéztük azt is, hogy a reziliencia milyen együttjárást mutat a kérdőív dimenziókkal. A reziliencia 2. köri mérése
r=0,764 korrelált az első körös méréssel (p<0,01). Az első körben mért reziliencia értékek és a kérdőívdimenziók
között nem volt szignifikáns korreláció, a második körös reziliencia és a dimenziók között a következő gyenge, ám
szignifikáns összefüggések jöttek ki:
- p<0,01 szinten
- tudás (knowledge) r=0,206
- képesség (skills) r=0,194
- motiváció, energia r=0,184
- szubjektív jóllét, önértékelés, közérzet r=0,95
- célok r=0,216
- énhatékonyság r=0,192
- p<0,05 szinten
- tervezés r=0,156
- viselkedés 0,158
- társas kapcsolatok r=0,165
- optimizmus r=0,164
- idő strukturálása r=0,133
5. HATÁSOK TRÉNERENKÉNTI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Feltételeztük, hogy a különböző trénerek különböző mintázatú változást eredményeznek a résztvevőkben,
ennek ellenőrzésére az azonnali hatásokat (tréning lezárásakor) összehasonlítjuk trénerenkénti bontásban.
Összesen 16 tréner illetve trénerpáros álláskeresőit vontuk be a vizsgálatba. A 24. táblázat első oszlopa a tréner
kódja, a második oszlopban látható, hogy a csoport tagjai közül összesen hányan töltötték ki a kérdőívcsomagot.
A harmadik oszlopban azok a változók láthatóak, melyeken az egymintás t-próba szignifikáns különbséget
mutatott (a csoporttagok első és második körös eredményeit vetettük össze, tehát az egyénenkénti időbeli
változás szignifikánciáját néztük a 20 fő feletti elemszámnál – szürke kiemelés).
Fontos kiemelni, hogy itt az egymintás t-próbákkal nem egymáshoz mérjük a trénerek csoportjait, hanem azt
vizsgáljuk, hogy milyen kimeneti és bemeneti pontszámokkal dolgoztak, és hol állt be szignifikáns változás a
v.sz-eknél.

121

tréner
sorszám

kliens
szám

százalék

változók
t’ szignifikáns változások

1

9

2,6

2

5

1,5

3

8

2,3

4

8

2,3

5

6

1,7

6

9

2,6

7

8

2,3

8

41

11,9

9

13

3,8

10

7

2,0

11

27

7,8

12

30

8,7

p<0,01 önértékelés, depresszió, énhatékonyság
p<0,05 szubjektív jóllét
p<0,01 depresszió, szubjektív jóllét

13

23

6,7

p<0,01 önértékelés, depresszió

14

31

9,0

p<0,01 önértékelés, depresszió, énhatékonyság, szubjektív jóllét

15

12

3,5

16

46

13,4

Összesen

283

82,3

Hiányzó
adatok
Összesen

61

17,7

344

100,0

p<0,01 önértékelés, depreszió, énhatékonyság, szubjektív jóllét

p<0,01 önértékelés, depresszió, énhatkényság, szubjektív jóllét
p<0,05 rezliencia

24. táblázat: Trénerek a felmérésben résztvevő klienslétszámmal és a jelentős változások

A negyven feletti elemszámmal rendelkező trénerek/trénerpárosok álláskeresőinél a trénerek csoportjai között is
összehasonlítást végeztünk: a „8” és a „16” kódszámú trénerek álláskeresőit hasonlítottuk össze. A kétmintás t-próba
eredményeképpen azt az általános tendenciát láthatjuk, hogy míg a tréning előtt az átlagok általában jelentősen
különböztek, a második körös mérésben (a tréning után) az átlagok mintegy összesimulnak, a különböző trénerek
vezette csoportok közötti különbségek eltűnnek (57. ábra).

57. ábra: A tréning előtt és azt követően a skálákon elért átlageredmények a két különböző tréner-tanácsadó csoporttagjainál
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Míg az első körben felvett több kérdőív eredménye között a kétmintás t-próba szerint szignifikáns különbség van a
két tréner csoporttagjainál (szubjektív jóllét t=2,009, p<0,05; önértékelés t=1,885, p=0,062; depresszió t=-2,409,
p<0,05; reziliencia t=3,041, p<0,01), ezek a különbségek egytől egyig eltűnnek a tréning végére. A kezdeti,
bemenetkor meglévő különbségek tehát teljes mértékben kiegyenlítődnek.
6. A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ JELLEMZŐK
Feltételeztük, hogy a munkanélküliség időtartama összefüggést mutat a reménytelenséggel és a depresszióval,
illetve hogy aki régebb óta munkanélküli, az kevésbé valószínűnek ítéli meg az elhelyezkedését.
A munkanélküliség időtartamának felosztásánál az első évet osztottuk fel idősávokra, a szakaszelméletek zöme
a változások nagy részét ekkorra teszi. Általánosan elterjedt, hogy az egy évnél hosszabbban tartó
munkanélküliséget jelölik tartós munkanélküliség elnevezéssel, így az ennél hosszabb tartó időintervallumot nem
differenciáltuk tovább. A pályakezdőket külön jelöljük, mert egy minőségileg más entitásnak tekintjük őket, és
mert esetükben máshogy értelmezendő az adott ideje fennálló álláskeresői státusz (egy fél éve fennálló
munkanélküliség mást jelent náluk, mint egy olyan személynél, aki évek óta dolgozik, és úgy lesz munkanélküli
ennyi időre).
MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA ÉS A DEPRESSZIÓ
Vizsgáltuk, hogy a depresszió mértéke és a munkanélküliség időtartama összefüggést mutat-e. Az 58. ábráról
leolvasható, hogy bár a normál övezet gyakoribb a 0-2 hónapja munkanélküliek között, mégis előfordulnak súlyos
depressziósok is közöttük, továbbá, hogy a tartós munkanélküliek között a súlyos depresszió láthatóan gyakoribb. A
normál övezetbe tartozók aránya a munkanélküliség hosszával párhuzamosan csökken, míg az enyhe és a
középsúlyos depresszióval küzők aránya nagyjából állandó.

58. ábra: Munkanélküliség időtartama és a depresszió kérdőíven elért eredmények eloszlása

Az elvégzett khi-négyzet próba azt mutatja, hogy nincs összefüggés a depresszió mértéke és a munkanélküliség
időtartama között (χ2=6,050, df=9, p>0,05). A khi-négyzet próba eredménye szerint a kapott és a várt értékek
eloszlása között nincs jelentős különbség Ez azt jelenti, hogy álláskeresői mintánkban a depresszió a fennálló
munkanélküliség időbeli hossza tekintetében nem tekinthetők jelentősen különbözőnek (a próbát pályakezdők
nélkül végeztük).
Megvizsgáltuk, hogy a depresszió pontszámok a három különböző mintavételkor hogyan alakultak a különböző
időintervallum óta fennálló munkanélküliséggel jellemezhető csoportokban. Az 59. ábrán jól látszik, hogy a
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depresszió pontszámok milyen jelentős mértékben csökkentek a tréning előtti állapothoz képest mindegyik
csoportnál, és hogy a három hónapnál régebb óta munkanélküliek között ez az érték tovább csökkent hosszabb
távon, szemben a pályakezdőkkel és a (tréning elkezdésekor) két hónapja munkanélküliekkel, ugyanis náluk a
harmadik körre ez az érték jelentősen megugrott. Érdekes továbbá, hogy az első körben a két legmagasabb átlagos
depresszió pontszámmal jellemezhető csoport a pályakezdők és a tartós munkanélküliek voltak.

59. ábra: A három különböző alkalommal felvett depresszió pontszámok annak tükrében, hogy milyen régóta munkanélküli az egyén

MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA ÉS A REMÉNYTELENSÉG

Vizsgáltuk a munkanélküliség hosszának és az átélt reménytelenség érzésnek az összefüggésit. A rövidített
reménytelenség három itemének vizsgálatát külön grafikonok szemléltetik (55., 56. és 57. ábra).
A „Sötéten látom a jövőmet” kijelentésre adott egyetértő válaszok aránya a 2 hónapnál rövidebb ideje
munkanélküliek esetében volt a legmagasabb, őket követe a pályakezdők és a tartós munkanélküliek csoportja (60.
ábra).
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60. ábra: A reménytelenség skála egyik itemére adott válaszok százalékos aránya a munkanélküliség időtartama tükrében

A „Sosem fognak úgy alakulni a dolgok, ahogy én akarom” (61. ábra) és a „felesleges igazán törni magam
valamiért, úgysem érem el” (62. ábra) kijelentésekkel arányaiban a legtöbbször a pályakezdők értettek egyet,
őket követték a tartós munkanélküliek és a 2 hónapnál rövidebb ideje munkanélküliek.

61. ábra: A reménytelenség skála egyik itemére adott válaszok százalékos aránya a munkanélküliség időtartama tükrében

62. ábra: A reménytelenség skála egyik itemére adott válaszok százalékos aránya a munkanélküliség időtartama tükrében

MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA ÉS AZ ELHELYEZKEDÉS VALÓSZÍNŰSÉGI BECSLÉSE
Megvizsgáltuk, hogy az, hogy mióta munkanélküli, milyen összefüggésben van azzal a valószínűségi becsléssel, amit
tréning előtt adott arra vonatkozóan, hogy el tud helyezkedni két hónapon belül. A két változó közötti korreláció r= 0,137; p<0,05. Az összefüggés gyenge, de szignifikáns: tehát minél hosszabb ideje munkanélküli, annál kevésbé tartja
valószínűnek, hogy elhelyezkedjen.

MUNKAÉRTÉKEK ALAKULÁSA A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN
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Kíváncsiak voltunk arra, hogy a munkanélküliség időtartama befolyásolja-e a munkaértékeket, tehát, hogy mik
fontosak számára egy jövőbeli munkában. Az 63. ábra összegzi az eredményeket.

63. ábra: Munkaértékek rangsora a munkanélküliség hosszának függvényében

Az ábrán látszik, hogy a jövőbeni munkahelynek viszonylag egyöntetűen a legfontosabbnak ítélt jellemzője,
hogy legyen biztos, és hasonló egyöntetűség figyelhető meg a képzettségnek megfelelő munka
hátrasorolásánál. Szignifikáns különbségek a khi-négyzet próba alapján a munkanélküliség időtartama szerinti
felosztásban a csoportok preferenciái szerint nem voltak.

7.

AZ ELHELYEZKEDÉSRE VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÉGI BECSLÉS ÉS A PSZICHÉS JÓLLÉT

Az volt az előfeltevésünk, hogy az elhelyezkedésre vonatkozó valószínűségi becslés összefügg az egyén pszichés
jóllétével (depresszió, szubjektív jóllét, önértékelés, reziliencia, optimizmus).
Ön jelenleg mennyire érzi
valószínűnek, hogy állást
találjon a következő 2
hónapban?
1- esélytelennek látom
2
3

Gyakoriság

39
37
59
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Százalék

11,3
10,8
17,2

4
5
6
7- biztos, hogy el tudok helyezkedni
Összesen

74
58
36
38
341

21,5
16,9
10,5
11,0
99,1

25. táblázat: Az elhelyezkedésre vonatkozó valószínűségi becslések eloszlása

A válaszok eloszlása erősen szimmetrikus lett: a 4. skálaérték (középérték) körül mindkét irányban körülbelül
ugyanannyi válasz van, ez alapján újrakódolást végeztünk: az 1,2,3 értékek kapják a „kevés esélyt lát rá” címkét, az
5,6,7 pedig a „nagy esélyt lát rá” kategóriába kerülnek.
Az újrakódolás alapján két csoportot képeztünk, majd kétmintás t-próba segítségével összehasonlítottuk az
átlagokat. A Beck-féle depresszió pontszám esetében az a csoport, amelyik kevesebb esélyt látott az
elhelyezkedésre, szignifikánsan magasabb átlagot kapott (t=2,033; p<0,05). Az a csoport viszont, amelyik nagyobb
esélyt látott az elhelyezkedésre, jelentősen nagyobb fokú szubjektív jólléttel (t=-3,666, p<0,001), rezilienciával (t=2,611; p<0,01) és optimizmussal (t=-2,098; p<0,05) jellemezhető. Az önértékeléssel és az énhatékonysággal nem
mutatott összefüggést.
Azok az álláskeresők, akik a szubjektív jóllét skálán a tréning előtt magasabb értékeket értek el, valószínűbbnek
érezték, hogy állást fognak találni (r=0,225; p<0,01). A rezilienciával (r= 0,177; p<0,01) és az elhelyezkedés
valószínűségének becslésével (r= ,212; p<0,01) szintén statisztikailag jelentős összefüggés mutatkozott. A depresszió
skálán elért eredményekkel nem mutatkozott szignifikáns összefüggés. Az általános énhatékonysággal és az
önértékeléssel nem volt együttjárás.
Azok a vizsgálati személyek, akik összességében inkább jól érzik magukat munkanélküliként is, biztosabbak abban,
hogy el fognak tudni helyezkedni.
A DEPRESSZIÓ ÉS AZ ELHELYEZKEDÉS VALÓSZÍNŰSÉGI BECSLÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE
Megvizsgáltuk, hogy milyen az összefüggés a Beck-féle depresszió skálán elért pontszám és az elhelyezkedésére
vonatkozó valószínűségi becslés között. Az 64. ábra szemlélteti az összefüggést: az együttjárás fordított, (r=-0,144),
szignifikáns (p=0,05). Minél magasabb depresszió pontszáma van tehát az álláskeresőnek, annál pesszimistábban
ítéli meg az elhelyezkedésének esélyeit a következő 2 hónapban.
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64. ábra: Az elhelyezkedés valószínűségének megítélése a depresszió pontszám függvényében

8. TANÁCSADÁSI SZINTEK. AZ ELVÁRT ÉS A KAPOTT SEGÍTSÉG JELLEGE, MÉLYSÉGE.
Feltételeztük, hogy az iskolázottság befolyásolja az elvárt segítség típusát: minél alacsonyabb az iskolai végzettsége,
annál konkrétabb, információ szintű segítséget vár, tehát azt vizsgáltuk meg, hogy első körben a Wiegersma
tanácsadási szintek besorolása kapcsán elvárások szintjén mit fogalmaz meg az iskolai végzettség függvényében.
Megvizsgáltuk továbbá a tanácsadással kapcsolatos elvárásokat (1. kör) és annak összefüggéseit, hogy mit kapott (2.
kör).3
ISKOLÁZOTTSÁG ÉS ELVÁRT TÁMOGATÁS JELLEGE
A 65. ábrán látható, hogy a tréning elkezdése előtt a feltételezéseinknek megfelelően alakultak az elvárások a
támogatással kapcsolatban: az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan csökken a tanácsadás konkrétsága,
információátadás jellege iránti igény (egy apróbb törés van e tendenciában az érettségizettek körénél, de ettől
eltekintve jól kirajzolódik a tendencia). A χ2 próba eredménye szignifikáns eltérést mutat (χ2=19,733; p<0,05). Az
iskolázottság növekedésével nő a mélyebb, pszichológiai tanácsadás iránti igény (önismeretre növekedésére irányuló
elvárás, szorongás csökkentése és érzelmi támogatás megfogalmazása). Érdekes, hogy az általános iskolai
végzettségűek egyáltalán nem igényelték a 2. szintű tanácsadást (személyre szabott információk, új szakmai tervek
kidolgozásához vár segítséget, több ellentétes szempont miatti bonyolultabb döntési helyzetben van,
ellentmondásos lehetőségek mérlegelése).

3

A nemzetközi szakirodalom pályatanácsadással kapcsolatos három szolgáltatásának jól megfeleltethető Wiegersma
első három szintje: information, advice és guidance (ezek rövidítéséből áll össze az IAG mozaikszó, amire az elméleti
részben gyakran hivatkozunk)
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65. ábra: Az elvárások a tanácsadás jellegével kapcsolatban az iskolázottság függvényében

ELŐZETES ELVÁRÁSOK A TANÁCSADÁSSAL KAPCSOLATBAN ÉS A KAPOTT TÁMOGATÁS JELLEGE
Megkérdeztük a tréning előtt, hogy milyen jellegű támogatást vár el a tréningtől, felajánlva neki Wiegersma
rendszerének első három szintjéből 2-2 mondatos leírásokat, melyből tetszőleges számú állítással fejezhette ki
egyetértését.

66. ábra: Az előzetes elvárások a tanácsadással kapcsolatban és amiről utólag beszámol. hogy mit kapott tőle

A 66. ábrán egy rendszerben ábrázoltuk az elvárt és a kapott támogatás jellegét. Az látszik, hogy azok közül,
akik információs tanácsadást kaptak, kicsit több, mint 40% ezt is várta eredetileg, ugyanakkor közel
ugyanannyian vártak eredetileg pszichológiai konzultációt. A konzultációt elvárók aránya azok között a
legmagasabb, akik aztán ténylegesen 2. szintű tanácsadást kaptak, de hozzá kell tenni, hogy ennél az almintánál
elég kiegyenlített az elvárások megoszlása (vagyis körülbelül ugyanilyen arányban vártak el 1. és 3. szintű
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tanácsadást is). Azok között, akik 3. szintűt kaptak, egyértelműen azok aránya a legmagasabb, akik ezt a szintű
szolgáltatást várták előtte. A χ2 próba szignifikáns eltérést mutatott (χ2= 12,800, p=0,012).
ELVÁRÁSOK A TANÁCSADÁSSAL KAPCSOLATBAN A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA
FÜGGVÉNYÉBEN
A tanácsadással kapcsolatban az elvárások alakulását mutatja a 67. ábra a munkanélküliség időbeli elhúzódása
függvényében. Azt láthatjuk, hogy a pályakezdőknek van a legnagyobb arányban szükségük a pszichológiai
tanácsadásra, melyben az önismeret és az érzelmi támogatás nagyobb szerepet kap, utánuk pedig a frissen
munkanélkülivé váltak jönnek (1. oszlop), majd a 3-6 hónapja állástalanok. A tartós munkanélküliek leginkább
információnyújtást várnak, a 7-12 hónapja munkanélküliek igénylik leginkább a 2. szintű konzultációt.
Az a tendencia látható tehát, hogy a pályakezdőknél és a nagyon rövid ideje munkanélkülieknél a legmagasabb az
igény az érzelmi támogatásra és önismeretre, a mélyebb jellegű tanácsadásra; majd a munkanélküliség
fennállásának hosszával párhuzamosan egyre csökken ez az igény, és átadja helyét fokozatosan az információ
fókuszú, inkább kognitív, ismeret szintű tanácsadás iránti igénynek.

67. ábra: Elvárások a tanácsadás jellegével kapcsolatban a munkanélküliség hosszától függően

WIEGERSMA TANÁCSADÁSI SZINTEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI PSZICHOLÓGIAI VÁLTOZÓKKAL
Információnyújtás és konzultáció (1. és 2. szint)
Megvizsgáltuk azt, hogy a tanácsadás szintje iránt megfogalmazott igénynek van-e valamilyen jellegzetes
együttjárása, összefüggése más változókkal. A vizsgált változók a következők voltak:
-

tréning szubjektív hasznosságának a skálázása (lezáráskor)
valószínűségi becslés az elhelyezkedésére
hajlandóság a változtatásra (skálázás)
szubjektív jóllét
depresszió
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-

önértékelés
énhatékonyság
reziliencia

Információnyújtás és konzultáció (1. és 2. szint)
Összevetettük tehát kétmintás t-próbával azokat, akik az 1. és akik a 2. szintű tanácsadási szintet (információnyújtás
és konzultáció) jelölték meg az elején, mint igényt néhány változó mentén. Nem mutatkozott szignifikáns eltérés,
hogy az 1. és a 2. tanácsadási szintre besorolható igényű vizsgálati személyek mennyire érezték hasznosnak a
tréninget a lezáráskor, vagy hogy mennyire érezték valószínűnek, hogy állást találjanak a következő 2 hónapban.
Abban sem volt markáns különbség, hogy mennyire tartják valószínűnek, hogy változtatnak életükön.
Szignifikáns különbség mutatkozott azonban közöttük a szubjektív jóllét, az önértékelés skálán elért eredmény, a
depresszió pontszámok, az énhatékonyság mértéke és a reziliencia vonatkozásában. Minden skálán szignifikánsan
magasabb átlagpontszámot értek el azok a személyek, akik a 2. tanácsadási szinthez tartozó igényeket, elvárásokat
is megfogalmaztak (p<0,05), kivéve a Beck-féle depresszió skálát, amin alacsonyabb átlag jellemezte őket (p<0,05),
és ezek a különbségek az első és a második mérés alkalmával is megmutatkoztak, tehát a tréning előtt és a tréning
után is (egyetlen kivétel az önértékelés, ott a második körben p=0,059).
Összevetettük a tanácsadás-impakt kérdőív alskáláival (2. kör) is ezt a két csoportot (tehát akik a Wiegersma 1. és 2.
szintjét adták meg, mint igény előzetesen). A különböző alskálákon elért eredmények között nem mutatkozott
szignifikáns eltérés az 1. és a 2. tanácsadási szintekre besorolt vizsgálati személyek válaszai között.

Konzultáció és pszichológiai tanácsadás (2. és 3. szint)
Ugyanazt az összevetést, mint az előzőekben bemutattuk, elvégeztük a 2. és 3. szintet bejelölő vizsgálati
személyekkel kapcsolatban is. Abban nem mutatkozott különbség, hogy a 2. és a 3. tanácsadási szintre besorolt
személyek mennyire érezték hasznosnak a tréninget, vagy hogy mennyire érzik valószínűnek, hogy állást találnak a
következő 2 hónapban, de abban már jelentős eltérés volt, hogy mennyire érzik valószínűnek azt, hogy változtatnak
az életükön (p<0,01). A 2. tanácsadási szinttel jellemezhető vizsgálati személyek szubjektív jólléte a tréning előtt és
után is jelentősen jobb volt, mint a 3. tanácsadási szintet igénylőké, ugyanez igaz az önértékelésükre (p<0,01) és az
általános énhatékonyságukra (p<0,05), míg a Beck-féle depresszió skálán alacsonyabb átlagértékeket értek el
(p<0,05). Reziliencia terén csak a tréninget megelőzően különböztek jelentősen, a 2. tanácsadási szinten lévők
kaptak magasabb átlagpontszámokat.
Összehasonlítottuk a két almintának a tanácsadás-impakt kérdőív alskáláin elért eredményeit, és jelentős különbség
csak a viselkedés alskálán jelent meg: magasabb átlaggal jellemezhetők azok a vizsgálati személyek, akik a 3.
tanácsadási szinttel jellemezhető igényeket fogalmazták meg a tréninggel kapcsolatban (p<0,05).
Információnyújtás és pszichológiai tanácsadás (1. és 3. szint)
A két alminta között szignifikáns különbség volt a tekintetben, hogy hajlandó-e változtatni az életén (p=0,01): akik a
3. szintet adták meg, azok valószínűbbnek tartották, hogy változtatnak az életükön, továbbá a reziliencia területén
első (p=0,057) és második körben (p=0,016).
A tanácsadás-impakt kérdőív egyik skálájához mérten sem volt szignifikáns különbség.
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A TANÁCSADÁS SZINTJÉVEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK ÉS A MEGKÜZDÉS
Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a között, hogy milyen jellegű támogatást vár a tanácsadótól, ill. a tréningtől,
és a között, hogy jellemzően milyen megküzdési módokat alkalmaz.
Feltételeztük, hogy akire inkább érzelemfókuszú megküzdés jellemző, az inkább az érzelmi támogatást vár a
tréningtől (Wiegersma 3. szint), a problémafókuszúak pedig inkább információt (Wiegersma 1. szint), de elsősorban
konzultációt (Wiegersma 2. szint). A tanácsadással kapcsolatos elvárások és a megküzdési módok közti összefüggést
szemlélteti a 68. ábra. Az látható, hogy azok, akik pszichológiai tanácsadást jelölték meg igényként, azok érték el az
összes megküzdési mód kérdőív skálán a legmagasabb pontszámot a két másik szintet megjelölővel szemben (kivéve
a céltudatos cselekvést, mert ott a 2. szintet bejelölő csoportátlaga magasabb volt és a problémafókuszú
megküzdést, ahol a 2. és a 3. szinte azonos szintet ért el. A pszichológiai tanácsadást, mint igényt megfogalmazók
kiugróan magas pontszámot értek el a problémaelemzés és a segítségkérés területén.

68. ábra: A tanácsadás mélységével kapcsolatos elvárások és a megküzdési módok összefüggései

Megvizsgáltuk, hogy a 68. grafikonon ábrázolt különbségek közül melyek szignifikánsak.
1. és 2. szint közötti különbségek és coping
A céltudatos cselekvés (p<0,01) és a problémafókuszú coping (p=0,015) terén tapasztalhatunk különbséget a két szint
között. Az első szinthez besorolt vizsgálati személyek a problémafókuszú coping alacsonyabb fokával
jellemezhetőek, ezen belül pedig a céltudatos cselekvés alskálán mutatkozott jelentős eltérés a 2. szintet képviselők
javára.
2. és 3. szint közötti különbségek és coping
Azok között, akik a konzultációt (Wiegersma 2. szint) és a pszichológiai tanácsadást (Wiegersma 3. szint) jelölték
meg igényként, a megküzdési módok mentén a következő szignifikáns különbségeket találtuk: az érzelmi indíttatású
cselekvés (p=0,015), az alkalmazkodás (p<0,01), a segítségkérés (p<0,05), a visszahúzódás (p<0,01) és összességében
az érzelem fókuszú megküzdés (p<0,01) gyakoribb a 3. tanácsadási szintet igénylőknél. Ez tehát azt jelenti, hogy
sokkal jellemzőbb rájuk az érzelemfókuszú megküzdési mód összességében, s annak szinte összes alskálája, mint
akik a 2. szintűt jelölték meg igényként.
Az 1. és a 3. tanácsadási szint és a coping
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A probléma elemzés (p<0,01), a céltudatos cselekvés (p=0,013), az alkalmazkodás (p<0,01), a segítségkérés (p<0,05),
és összességében a problémafókuszú megküzdés (p<0,01) és az érzelemfókuszú megküzdés (p<0,01) esetében is
jelentős különbségek voltak az információnyújtást (1. szintű tanácsadás) és a pszichológiai konzultációt (3. szint)
igényként megjelölő résztvevők között, minden esetben az utóbbi javára.
Összességében tehát azt kaptuk, hogy ahol szignifikáns különbség van a megküzdési módok között, ott minden
esetben magasabb megküzdési pontszámmal jellemezhetőek a
-

2. szintet igénylők az 1. szintet igénylőkkel szemben,

-

3. szintet igénylők a 2. szintet igénylőkkel szemben, és ebből részben következik az is, hogy

-

és a 3. szintet igénylők az 1. szintet igénylőkkel szemben.

Megnéztük, hogy ha a megküzdési mód mentén kettészedjük a mintát (az érzelemközpontú megküzdés és a
problémaközpontú megküzdés, tehát a két főfaktor mentén), milyen arányban találhatóak köztük a három
tanácsadási szintet igénylők. Feltételeztük, hogy az érzelemközpontúak között gyakoribb igény lesz az érzelmi
támogatásra (3. szint/pszichológiai tanácsadás), míg a problémaközpontúak inkább a konzultációt preferálják, ami
elsősorban a tervezésre és döntéshozatalra irányul, tehát inkább egy problémaorientált megközelítésnek tekinthető.
A 69. ábrán az az alminta látható, amelyik az érzelemközpontú megküzdést alkalmazza elsősorban, és az alapján,
hogy belőle ki melyik tanácsadási szintet jelölte meg, mindenki valamelyik oszlopon jelölésre került. Az oszlop
mutatja az érzelemfókuszú megküzdés kérdőíven elért átlagot, annak konfidencia intervallumát és az elért pontok
gyakorisági eloszlásait. A függőleges tengely az érzelemfókuszú megküzdés faktoron elért pontok sztenderdizált
értékét mutatja.
A 69. ábrán a legszembetűnőbb a konzultációt, mint elvárást megjelölők eloszlásának szűk tartománya (az oszlop
jóval rövidebb a másik kettőnél), és az alacsonyabb átlag. Tehát azon a csoporton belül, akikre jellemzőbb az
érzelemfókuszú megküzdés, a 2. szintet megjelölők alcsoportja a másik két szintet megjelölőnél átlagosan
alacsonyabb pontot ért el az érzelemfókuszú coping faktoron, és sokkal kevésbé szórnak az eredményeik ezen a
dimenzión.
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69. ábra: Érzelemközpontú megküzdők tanácsadás szinttel kapcsolatos elvárásai és sztenderdizált pontszámai az érzelemfókuszú
megküzdés faktoron

A 70. ábra a problémafókuszú megküzdők tanácsadással kapcsolatos igényeit összesíti, itt a függőleges tengelyen a
problémafókuszú megküzdés sztenderdizált értékei vannak.

70. ábra: Problémaközpontú megküzdők tanácsadással kapcsolatos elvárásai és sztenderdizált pontszámai a problémafókuszú megküzdés
faktoron

A 70. ábrán azt láthatjuk, hogy az információs tanácsadást megjelölők érték el a legalacsonyabb átlagpontszámot a
problémafókuszú megküzdés faktoron a többiekhez képest, és hogy náluk a minimum és a maximum pont is
alacsonyabban van a többiekhez képest, és közelebb is vannak egymáshoz. A konzultációt és a pszichológiai
tanácsadást megjelölők között lényeges különbség nincs, az utóbbit igénylőknek magasabban van a maximuma, és a
középső 50% kicsit szélesebb.

9. AZ ELHELYEZKEDETTEK VIZSGÁLATA
Az utánkövetésben (3. adatfelvétel) a kemény mutatók kerültek már előtérbe. Ezeket szemlélteti a 71. diagram.
A 3. kör kitöltőinek válaszaiból kitűnik, hogy leginkább az a jellemző, hogy elkezdtek egy képzési/oktatási programot
(14 fő). 11 főnek sikerült elhelyezkedni, ami ebben a szerény elemszámú mintában is csak 22%-ot tesz ki.
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71. ábra: Az elhelyezkedésre, képzés elkezdésére vonatkozó kemény mutatók alakulása az utánkövetés résznél

Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy milyen jellemzőkkel bírnak, hogyan reagálnak a tréningre rövidtávon, milyen
bemeneti változókkal írhatóak le azok, akik elhelyezkednek az utánkövetés időszakában, Ennek megismerése
közelebb vihet minket a kemény változók mentén is mérhetően sikeres tréninghez, illetve annak bejóslásához, hogy
milyen esetben tud egy személy a tréninget követően jó eséllyel elhelyezkedni.
A saját adatainkat összevetettük továbbá a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályától kapott
adatokkal, akik hivatalból végeznek utánkövetést az elhelyezkedésre vonatkozóan.
A saját kutatásunk elemzésekor a tréning résztvevőit kétfelé bontottuk: az egyik almintát azok képezik, akikről
tudjuk, hogy elhelyezkedtek, a másik almintában pedig azok, akikről nem tudjuk, hogy elhelyezkedtek-e (ők azok,
akiktől nem érkezett kitöltött kérdőív a 3. körben, azaz a tréninget követő 5-8 hónapban). Ezt szemlélteti a 72. ábra.

72. ábra: Elhelyezkedettek aránya a mintánkban
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A nemi eloszlás a következőképpen alakul: az elhelyezkedettek között 10 férfi, 15 nő; akikről nem tudjuk, hogy
elhelyezkedett-e: 123 férfi 190 nő. A χ2 próba eredménye szerint nincs szignifikáns különbség az elméleti eloszlás és a
saját eredményünk között.
ÉLETKOR, GENERÁCIÓK ÉS ELHELYEZKEDÉS
Összevetettünk a két almintánkat az életkor alapján, és a következő eredményt kaptuk (73. ábra):

73. ábra: Elhelyezkedettek életkori megoszlása

Azt láthatjuk, hogy azok, akikről tudjuk, hogy sikerült elhelyezkedniük, mindannyian 35 év alattiak. A
különbözőség szignifikanciaszintjére vonatkozó χ2 próba nem hozott eredményt, sok cella volt hiányos.
Megnéztük, hogy az Y generáció tagjainál hogyan alakult az elhelyezkedési arány (74. ábra).

74. ábra: Az Y generáció és a korábban születettek elhelyezkedési arányai

Azt láthatjuk, hogy az Y generáció tagjai közül lényegesebb nagyobb arányban számoltak be elhelyezkedésükről. Az
erre vonatkozó χ2 próba jelentős különbséget mutatott (p<0,01).
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ISKOLÁZOTTSÁG
Kíváncsiak voltunk arra, hogy az iskolázottság tükrében mit mondhatunk a két almintánkról. Ezt szemlélteti a 72.
ábra.

:
72. ábra: Az elhelyezkedettek megoszlása iskolai végzettség szerint

Jól látható, hogy azok, akikről tudjuk, hogy elhelyezkedtek, magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek, és ez az
összefüggés az iskolázottság és az elhelyezkedettek létszáma között nagyjából lineáris: a legnagyobb arányban az
egyetemi végzettséggel, valamivel kevesebben felsőfokú szakképzettséggel vagy főiskolai végzettséggel, és
jelentősen kevesebb szakmunkás bizonyítvánnyal illetve érettségivel rendelkező számolt be elhelyezkedésről. A χ2
próbák sajnos az egyes cellákban található alacsony érték miatt nem voltak kivitelezhetők.
Egy esetben tudtuk a χ2 próbát végrehajtani: ha a felsőfokú végzettség megléte mentén osztottuk kétfelé a
mintánkat az elhelyezkedés mellett (26. táblázat).

Nincs információnk arról,
hogy elhelyezkedett

Nincs felsőfokú
végzettség

Egyetemi vagy főiskolai
(BA /MA) diploma

Összesen

188

123

311

5

19

24

193

142

335

Elhelyezkedett
Összesen

26. táblázat: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők és az elhelyezkedettek száma kontingenciatáblázatban

Ebben az esetben a χ2 próba szignifikáns eltérést mutatott (p<0,01). Tehát a (főiskolai vagy egyetemi) diplomával
rendelkezők felülreprezentáltak voltak az elhelyezkedettek csoportjában.
AZ ÖNKÉNTES RÉSZVÉTEL A TRÉNINGEN AZ ELHELYEZKEDETTEK KÖZÖTT
Megvizsgáltuk, hogy a tréningen való részvételt ki kezdeményezte, (a résztvevő, vagy kötelezték a részvételre), és
hogy e mentén volt-e jelentős különbség az elhelyezkedési arányban. A 75. ábrán láthatóak az eredmények:
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75. ábra: Az elhelyezkedettek eloszlása a részvétel önkéntessége szerint

Azt láthatjuk, hogy azok között, akik saját elhatározásból vettek részt a tréningen, magasabb arányban voltak azok,
akikről tudjuk, hogy elhelyezkedtek. A χ2 próba szignifikáns (p<0,05) eltérést mutatott az eloszlások között.
A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA
Megvizsgáltuk, hogy azok, akikről biztosan tudjuk, hogy elhelyezkedtek, milyen régen veszítették el az előző
munkahelyüket. A munkanélküliség időtartama bemeneti változóként került lekérdezésre, tehát az erre vonatkozó
adatok az első kör időpontjához képest számítandók. Az eredményeket szemlélteti a 76. ábra.
A munkanélküliség hosszával párhuzamosan csökken azok aránya, akik elhelyezkedtek. Az elhelyezkedettek aránya
a pályakezdők között a legmagasabb, utána jön a legfeljebb két hónapja, majd a 3-6 hónapja álláskeresők csoportja,
végül a legfeljebb 12 hónapja álláskeresőké. A tartós munkanélküliek közül senki nem jelezte, hogy elhelyezkedett
volna.

138

76. ábra: A munkanélküliség időbeli elhúzódása azok között, akik elhelyezkedtek az utánkövetés idejére

PSZICHOLÓGIAI VÁLTOZÓK: VALÓSZÍNŰSÉGI BECSLÉS, MOTIVÁCIÓ A VÁLTOZTATÁSRA,
MUNKANÉLKÜLISÉG TEHER, COPING
Összehasonlítottuk azokat, akikről tudjuk, hogy elhelyezkedtek a minta többi részével a következő változók mentén:
-

-

Skálázások:
- Mennyire érzi valószínűnek, hogy állást találjon?
- Ön összességében mennyire érzi kellemesnek-kellemetlennek a munkanélküliséget?
- Ön mennyire érzi valószínűnek, hogy változtat az életén?
Munkanélküliség teher index tételei: Mennyire befolyásolja a munkanélküliség a…

A két csoport között szignifikáns különbséget kaptunk a valószínűségi becslésben arra vonatkozóan, hogy mennyire
tartja valószínűnek, hogy két hónapon belül el tud helyezkedni: akik a későbbiekben elhelyezkedtek, sokkal inkább
hittek benne (p=0,05), ugyanakkor kevésbé voltak motiváltak a változtatása (p<0,05), és kevésbé élték meg
kellemetlennek a helyzetüket (p<0,01). A munkanélküliség anyagi hatásai kapcsán nagyon jelentős különbség volt: a
későbbiekben elhelyezkedettek csoportjánál 1,04 átlag érték jött ki, tehát enyhe pozitív hatásról számoltak be, míg a
másik csoportnál a csoportátlag -1,39, tehát negatív hatás, teher (p<0,01). A következő területeket élték meg
nagyobb mértékben megterhelőnek azok, akiknek sikerült később az elhelyezkedés: a nemi élet (p<0,01), családi
kapcsolatok (p<0,01), vallásos élet (p<0,01) és állampolgári, közösségi tevékenységek (p<0,01).
A coping stratégiák kapcsán is szignifikáns különbségek mutatkoztak: az alkalmazkodás (p<0,01) illetve az érzelmi
fókuszú (p<0,01) és a problémafókuszú megküzdés (p<0,05) mentén mutatkozott különbség a két alminta között: az
elhelyezkedettek nagyobb mértékkel élnek ezekkel a stratégiákkal, mint akikről nincs információnk, hogy
elhelyezkedtek.
A saját fejlesztésű tanácsadás-impakt kérdőív skáláival összehasonlítva a kétmintás t-próba nem hozott szignifikáns
különbséget, kivéve a készségek (skills) skálát, érdekes módon annál az almintánál volt magasabb (p<0,05), amelyik
nem válaszolt az utánkövetésben.
A Schwarzer szubjektív jóllét, Rosenberg önértékelés, a reziliencia, Beck depresszió kérdőíveken nem volt
szignifikáns különbség a két csoport között.
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Az eddigiekben a két alminta csoportátlagait vetettük össze kétmintás t-próbával. Megnéztük egymintás t-próbával
is őket: ezek a próbák a kétmintás t-próbához képest annyi új információt hordoznak, hogy a csoportok (akiknek
sikerült elhelyezkedni, és akikről nem tudjuk ezt) összehasonlíthatók a mentén is, hogy magukhoz képest fejlődtek-e
jelentősen a tréning hatására, tehát a kiinduló állapothoz képest a tréning lezárásakor van-e szignifikáns változás - a
bemeneti változókat (első kör) és második körös változókat vesszük alapul az összehasonlításhoz.
A következő skálákat vetettük össze ily módon:
-

Beck-féle depresszió
Rosenberg-féle önértékelés
Szubjektív jóllét
Schwarzer-féle énhatékonyság
Reziliencia
Ön mennyire érzi valószínűnek, hogy változtat az életén?
Mennyire érzi valószínűnek, hogy állást találjon a következő 2 hónapban?

Akiknél nincs információnk arról, hogy elhelyezkedett-e, mindenben fejlődtek (p<0,01), kivéve a Beck-féle depresszió
pontszámot, ami szignifikánsan alacsonyabb lett náluk második körben (p<0,01), illetve az életén való változtatás
megítélésében nem mutatkozott jelentős változás.
Azok, akikről tudjuk, hogy elhelyezkedtek, a másik csoporthoz képest kevesebb skálán mutattak szignifikáns
fejlődést. Az énhatékonyság p<0,01), a szubjektív jóllét (p<0,05) és a depresszió terén mutatkozott javulás(p<0,01),
valamint jobban valószínűsítik, hogy változtatnak az életükön (p<0,05). Az előző kétmintás t-próbákból láthattunk,
hogy első körben az elhelyezkedettek csoportja erre kisebb esélyt látott, de a második körben a másik csoporttal
összevetve az átlagok között már nem volt szignifikáns eltérés.
MUNKAÜGYI HIVATAL ADATAI AZ ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK TRÉNING RÉSZTVEVŐINEK
UTÁNKÖVETÉSÉRŐL
A Munkaügyi Hivatal rendelkezésünkre bocsátotta a miénkkel azonos helyszíneken zajló (Budapest, Pest megye:
Vác, Gödöllő) azonos időszakban (2011.) zajló álláskeresési technikák tréning 1700 résztvevőjének utánkövetési
statisztikáit. Ezeknek a bemutatása következik röviden.
A 27. táblázat tartalmazza azoknak a kirendeltségeknek a 2011-ben (amikor a mi adatfelvételünket is folytattuk)
lezajlott összes álláskeresési technikák tréning résztvevőinek létszámát, és 6 hónappal a tréninget követően az
utánkövetéses adataikat az elhelyezkedésről. Látható, hogy sok álláskereső a részesült a tréning mellett egyéb
szolgáltatásban, munkaerő-piaci eszközben.
A kirendeltségek szerint csoportosítva:
Munkaerőpiaci
eszközön
belül képzést
kapott

A 180. napon
dolgozik
(EMMA)

A 180. napon
dolgozik az
elsődleges
munkaerőpiacon
(EMMA)

4

34

25

40

11

70

66

30

7

1

15

14

364

33

10

148

148

Munkaerőpiaci
eszközben
részesült

Álláskeresési
technikák
tréning
Létszáma
(2011)

Más
szolgáltatásban részesült

Bp., XIII. Kerületi
Kirendeltség

116

9

27

Bp.,VIII. Kerületi
Kirendeltség

252

219

Bp., XXI. Kerületi
Kirendeltség

39

Bp., XVI. Kerületi

471

(fő)

(fő)

140

(fő)

Kirendeltség
Bp., IX. Kerületi I.
Kirendeltség

107

92

5

2

37

37

Bp., III. Kerületi
Kirendeltség

136

113

11

5

47

47

Bp., XX. Kerületi
Kirendeltség

94

40

9

1

28

28

Bp., IV. Kerületi
Kirendeltség

82

68

12

5

23

22

Bp., XVIII. Kerületi
Kirendeltség

157

45

7

2

52

52

Bp., IX. Kerületi II.
Kirendeltség

8

3

3

0

2

2

Gödöllői Kirendeltség

14

6

1

0

5

5

Váci Kirendeltség

224

73

25

7

76

72

Kirendeltség

1700

1062

180

48

537

518

27. táblázat: A 2011-ben a megadott kirendeltségeken zajló álláskeresési technikák tréning résztvevői és elhelyezkedésük a tréninget
követő 180. napon (utánkövetés)

A 28. táblázat egyszerűsítve mutatja a 2011-ben a tréningen résztvevőket: a nemi megoszlás és a 180 napos
elhelyezkedést láthatjuk.
férfi

nő

összesen

elhelyezkedett

525

638

1163

nem helyezkedett el

227

310

537

összesen

752

948

1700

28. táblázat: A Munkaügyi Hivatal adatai a tréning résztvevőivel kapcsolatban

Az alábbiakban az iskolai végzettséggel összefüggő adatokat jelenítjük meg: a grafikon abszolút gyakoriságokban
mutatja be az iskolázottság mentén az elhelyezkedéseket (77.ábra). Itt tehát az oszlopok méretéből tudunk
következtetni a minta nagyságára.
Azt olvashatjuk le, hogy a szakközépiskolások között egyszerre a legmagasabb azok száma, akik nem helyezkedtek,
ugyanakkor ebből a körből kerül ki a legtöbb olyan munkavállaló is, akinek sikerült az elhelyezkedés, az arány a kettő
között nagyságrendileg 2:1.
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77. ábra: Az elhelyezkedettek és a munka néllkül maradtak iskolai végzettsége

A következő ábra ugyanezt szemlélteti, csak itt az abszolút gyakoriságról áttértünk a százalékokra, így jobban
láthatóvá válnak az elhelyezkedési arányok a kevés elemszámú alminták esetében is (78. ábra).

78. ábra: Az elhelyezkedettek és a munka nélkül maradtak százalékos eloszlása az iskolai végzettségek mentén

Az 1700 résztvevő életkori megoszlása a következőképpen alakult (79. ábra). Láthatjuk, hogy a résztvevők felét a 3044 éves korosztály teszi ki. A minta ötödét a 30 év alattiak képezik.
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79. ábra: A 2011-ben az összes budapesti, a váci és gödöllői kirendeltségen álláskeresési technikák tréningen résztvevő életkori megoszlása
(1700 fő)

10. KLIENS TÍPUSOK
Feltételeztük, hogy elkülöníthető kliens típusok vesznek részt a tréningen, akik különböző pszichológiai változókkal
rendelkeznek, és eltérő módon reagálnak a tréningre.
Miután a normalitásvizsgálathoz 5 kategóriát alkottunk az első kör kitöltőinek eredményeiből minden skálán, ezeket
a kategóriákat használjuk fel mind standardizált változókat a klaszterelemzéshez.
Az 5 kategóriát a skálák átlagának és a szórás mérőszámának felhasználásával kaptuk.
1.

Az első kategória a legalsó tartományba tartozó elemeket foglalja magában (normál eloszlás esetén
körülbelül az adatok 15%-át), távolságuk az átlagtól több mint 1 szórásnyi.

2.

A második kategória szintén az átlag alatti, soron következő tartományban lévő értékeket foglalja magában
(normál eloszlás esetén körülbelül az adatok 16%-át), távolságuk az átlagtól fél szórástól 1 szórásig.

3.

A harmadik kategória az átlagos (normál eloszlás esetén az adatok 38%-át) pontszámokat tartalmazza (fél
szórással az átlagi alatt illetve fölötti tartományt öleli fel).

4.

A negyedik kategória legalább fél szórással, de maximum 1 szórással magasabb értékeket tartalmaz, mint az
átlag (normál eloszlás esetén körülbelül az adatok 16%-át).

5.

Az 5. kategória a legmagasabb értékeket fogja egy csoportba, a legalább egy egész szórással magasabb
értékeket, mint az átlag (normál eloszlás esetén körülbelül az adatok 15%-át).

A klaszteranalízishez 4 csoport képzését irányoztuk elő. A klaszterezésnél a megvizsgált eseteket a reziliencia, az
énhatékonyság, a szubjektív jóllét, az önértékelés és a depresszió pontszámok alapján csoportosítottuk, méghozzá
úgy, hogy a tréning előtti és a tréning utáni értékeket is figyelembe vettük, ilyen módon tekintettel tudtunk lenni
nem csak a kiinduló értékekre, hanem a változás irányára és mértékére is.
A klaszterek számának megadásánál arra is figyelemmel kellett lennünk, hogy minden klaszterbe jusson elég eset.
179 valid adatsort (esetet) tudtunk osztályozni, ennyi volt azon kitöltők száma, akik az első és a második mérési
körben is részt vettek, és hiánytalanul töltötték ki a kérdőívet.
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A 179 vizsgálati személy hasonló arányban került a 4 klaszterbe: az elsőbe 45, a másodikba 40, a harmadikba 51, a
negyedikbe 43 fő került. A százalékos megoszlást mutatja a 80. ábra.

80. ábra: A vizsgálati személyek százalékos megoszlása a klaszterekben

A végleges klaszterközéppontok a következőképp alakultak (29. táblázat):
1. klaszter

2. klaszter 3. klaszter

4. klaszter

reziliencia 1. kör

3

4

4

2

reziliencia 2. kör

3

4

4

2

énhatékonyság 1. kör

3

3

4

2

énhatékonyság 2. kör

4

3

4

2

szubjektív jóllét 1. kör

3

3

4

2

szubjektív jóllét 2. kör

4

3

5

2

önértékelés 1. kör

3

3

4

2

önértékelés 2. kör

4

3

5

2

depresszió 1. kör

2

3

2

4

depresszió 2. kör

1

1

1

1

29. táblázat: Klaszterek a végleges középpontokkal

Az első klaszterben olyan személyek találhatóak, akik a tréning előtt és után is átlagos rezilienciával rendelkeztek,
azonban az énhatékonyság, a szubjektív jóllét és az önértékelés terén az átlagos kategóriából egy-egy szintet
fejlődtek, azaz átlag fölötti énhatékonyságról, szubjektív jóllétről és önértékelésről számoltak be a tréninget
követően. A Beck-féle depresszió tekintetében egy szinttel magasabban álltak, mint a tréning után, azaz ezen a téren
is fejlődés, az állapotukban való javulás következett be (81. ábra).
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81. ábra: Az első klaszterbe tartozó vizsgálati személyek megoszlása a klaszteranalízis alapjául szolgáló változók mentén

A második klaszterbe olyan személyek tartoznak, akik átlag feletti rezilienciával és átlagos énhatékonysággal,
szubjektív jólléttel és önértékeléssel rendelkeztek a tréninget megelőzően és azt követően is. Változás egyedül a
depresszióban tapasztalhatunk az ő esetükben: az átlagos vagy átlagfeletti eredményeik ellenére átlagos, és nem
alacsony szintű depressziós átlaggal jellemezhetőek a tréning előtt, ám a tréning után ezen a téren jelentős változás
áll be: a depressziópontszám a legalacsonyabb értékeket tartalmazó tartományba kerül (82. ábra).

82. ábra: A második klaszterbe tartozó vizsgálati személyek megoszlása a klaszteranalízis alapjául szolgáló változók mentén

A harmadik klaszter tagjai még a második klaszter tagjainál is jobb helyzetben vannak: magas reziliencia,
énhatékonyság jellemzi őket, amiben a kezdeti állapothoz képest nincs változás, ám a magasnak mondható
szubjektív jóllét és önértékelés kiemelkedően magasra vált, az átlag alatti Beck-depressziópontszám pedig szintén
egy kategóriát javul (83. ábra).
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83. ábra: A harmadik klaszterbe tartozó vizsgálati személyek megoszlása a klaszteranalízis alapjául szolgáló változók mentén

A negyedik klaszter alacsony bemeneti pontszámokkal jellemezhető az reziliencia, az énhatékonyság, a szubektív
jóllét és az önértékelés terén is. A klaszter középpontja ezeket a változókat figyelembe véve a tréning után sem
módosul. Egyetlen téren, a depresszió terén áll be javulás: itt viszont a magas (átlag feletti) klaszterközéppont a
lehető legalacsonyabbra változik (84. ábra).

84. ábra: A negyedik klaszterbe tartozó vizsgálati személyek megoszlása a klaszteranalízis alapjául szolgáló változók mentén

Minden egyes vizsgálati személyhez hozzárendeltük a klaszterét, és ez alapján végeztünk különböző
összehasonlításokat a többi változóra nézve. Ezek a további elemzések segítenek megérteni, hogy miként
különülnek el a klaszterek tagjai, miben különböznek, és miben hasonlítanak azokon a változókon túlmenően, amik
alapján a klaszterezés történt.

KLASZTEREK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGVIZSGÁLATOK NÉHÁNY VÁLTOZÓRA (SKÁLÁZÁSOK)
Megvizsgáltuk, hogy…
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-

a tréninget megelőzően illetve azt követően mennyire tartották valószínűnek azt, hogy
állást találjanak
a tréninget megelőzően illetve azt követően mennyire tartották valószínűnek, hogy
változtassanak az életükön
volt-e különbség abban, hogy mennyire tartották hasznosnak a képzést
milyen a munkanélküliség szubjektív megítélése.

Az eredményeket szemlélteti a 85. ábra.

85. ábra: Néhány változó alakulása a klaszterekben

A kétmintás t-próbákból megtudjuk, hogy a grafikonon ábrázolt különbségek jelentősek-e.
1. és 2. klaszter szignifikáns különbségei
Abban a kérdésben, hogy összességében mennyire érzik a vizsgálati személyek kellemesnek vagy kellemetlennek a
munkanélküliséget, az első és a második klaszter tagjai jelentősen különböznek (p<0,05). Jelentősnek mutatkozott a
különbség továbbá a változtatásra való hajlandóság a tréning előtt (p=0,05), a tréning hasznossága (p<0,05), a
változtatásra való hajlandóság a tréning után is (p<0,01).
A 3. és a 4. klaszter szignifikáns különbségei
Mennyire érzi kellemesnek-kellemetlennek a munkanélküliséget (p<0,01), változtatásra való hajlandóság a tréning
előtt (p<0,05), valószínűségi becslés az elhelyezkedésre a tréning után (p<0,05).
Az 1. és a 4. klaszter szignifikáns különbségei
Mennyire érzi kellemesnek-kellemetlennek a munkanélküliséget (p<0,01), változtatásra való hajlandóság tréning
előtt (p<0,01) és után (p<0,01), valószínűségi becslés az elhelyezkedésre tréning előtt (p=0,05) és után (p=0,012).
Az 1. és a 3. klaszter szignifikáns különbségei
Nincsenek szignifikáns különbségek.
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Az 2. és a 3. klaszter szignifikáns különbségei
Mennyire érzi kellemesnek-kellemetlennek a munkanélküliséget (p=0,018), változtatásra való hajlandóság tréning
előtt (p<0,05), mennyire érezte hasznosnak a tréninget (p<0,01).
Az 2. és a 4. klaszter szignifikáns különbségei
Mennyire érezte hasznosnak a tréninget (p=0,017), valószínűségi becslés az elhelyezkedésre tréning után (p=0,013).

KLASZTEREK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGVIZSGÁLATOK NÉHÁNY VÁLTOZÓRA (NEM, RÉSZVÉTEL
ÖNKÉNTESSÉGE, GENERÁCIÓ, FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG)
Megnéztük χ2 próbával a klaszterek és a nemek, az önkéntes részvételt és a generációs hovatartozást, továbbá a
felsőfokú végzettség meglétét.
Egyedül a felsőfokú végzettséggel és azzal nem rendelkezők klasztereken belüli eloszlása nem volt egyenlő a khi
négyzet próba eredményeképpen, tehát a klaszterbe sorolás és a felsőfokú végzettség egymástól nem független
változó (χ2=10,731, df(3), p=0,013).
KLASZTEREK ÉS A SAJÁT KÉRDŐÍV ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az alábbi eredményeket kaptuk, mikor a klaszterekre bontva néztük a tanácsadás-impakt kérdőíven elért eredményt
(86. ábra).

86. ábra: A tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin elért eredmények a klaszterekre bontva

Kétmintás t-próbát végeztünk annak eldöntésére, hogy a különbségek az egyes klaszterek között a kérdőív
dimenziók mentén statisztikailag jelentősnek tekinthetők-e.
Az 1. és a 2. klaszter szignifikáns különbségei a tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin
A 2. klaszterbe tartozó vizsgálati személyek a saját kérdőív minden egyes skáláján szignifikánsan jobban szerepeltek,
mint az 1. klaszterbe tartozó személyek (mindenhol legalább p<0,05).

148

Az 3. és a 4. klaszter szignifikáns különbségei tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin
A 3. és a 4. klaszterbe tartozó vizsgálati személyek nem különböztek egymástól szignifikáns mértékben a saját
kérdőív egyetlen skáláján elért pontszámban sem.
Az 1. és a 4. klaszter szignifikáns különbségei a tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin
Az 1. és a 4. klaszterbe tartozó vizsgálati személyek nem különböztek egymástól szignifikáns mértékben a saját
kérdőív egyetlen skáláján elért pontszámban sem.
Az 1. és a 3. klaszter szignifikáns különbségei a tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin
Az 1. és a 3. klaszterbe tartozó vizsgálati személyek a saját kérdőív skáláin elért pontszámok alapján nem
különböztek egymástól szignifikáns mértékben, kivéve a viselkedés alskálát, ahol a 3. klaszterbe tartozók jelentősen
magasabb átlagpontszámmal jellemezhetőek (p<0,05).
A 2. és a 3. klaszter szignifikáns különbségei a tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin
A 2.. és a 3. klaszterbe tartozó vizsgálati személyek a saját kérdőív skáláin elért pontszámok alapján szignifikáns
mértékben különböztek egymástól a tervezés (p<0,01), motiváció és energia (p<0,05), a viselkedés (p<0,05), a
szubjektív jóllét (p<0,05) és a célok (p<0,05) tekintetében A kapcsolat a tanácsadóval, a probléma úrakeretezése,
szempontváltás és a hangulat, elégedettség skálákon szintén jelentős mértékben különböztek az eredmények
(p<0,05). Mindezen skálákon a 2. klaszterbe tartozók értek el magasabb átlagokat.
A 2. és a 4. klaszter szignifikáns különbségei a tanácsadás-impakt kérdőív dimenzióin
A tervezés, motiváció és energia, a társas kapcsolatok dimenziókon p<0,01, a viselkedés, az énhatékonyság és a
hangulat, elégedettség dimenziókon p<0,05 szinten szignifikáns különbségeke kaptunk a 2. klaszter javára.

KLASZTEREK ÉS A DISZFUNKCIONÁLIS ATTITŰDÖK
A négy klaszter a diszfunkcionális attitűdök terén is különbségeket mutat fel (87. ábra). Látható, hogy a 3. klaszter (a
jogos elvárások dimenzió kivételével) mindenhol a negatív régióban van, méghozzá jellemzően a legnagyobb
értékkel (hosztilitás, omnipotencia, teljesítményigény, szeretettségigény, perfekcionizmus, külső elismerés igénye),
tehát ők ezeket a társadalmi konszenzuson alapuló normákat erősen elutasítják. A 4.klaszter a perfekcionizmus és
külső kontroll skálákon ért el a pozitív régióban kimagasló eredményt, tehát rájuk ez a két diszfunkcionális attitűd
jellemző. A 2. klaszter szintén a magas külső kontroll és perfekcionizmus skálán elért eredményeivel tűnik ki. Az 1.
klaszternek a jogos levárások területén van kimagasló eredménye a többiekéhez képest, ő érte el rajta a
legmagasabb pozitív eredményt.
A 3. klaszter ezek alapján némileg alulszocializáltnak tűnik, míg a 2. és a 4. klaszter bizonyos szempontból
szorongónak.

149

87. ábra: Diszfunkcionális attitűdök a klaszterek mentén

KLASZTEREK ÉS A COPING
Megnéztük, hogy a megküzdési módok hogyan oszlanak el a klaszterek között. A 88. ábra szemlélteti az eredményt.

88. ábra: A klaszterek és a megküzdési módok
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Látható, hogy a 2 klaszter a többiekhez képest a legmagasabb eredményt érte el a segítségkérés, alkalmazkodás és
visszahúzódás dimenzión, és összességében az érzelemfókuszú copingban. A 3. klaszter ezzel szemben a
problémafókuszú megküzdésben jeleskedett: a céltudatos cselekvés és a problémaelemzésen is övé lett a
legmagasabb eredmény, és a problémafókuszú megküzdés főfaktoron is, és övé a legalacsonyabb eredmény az
érzelmi indíttatású cselekvés, visszahúzódás, alkalmazkodás dimenziókon, és összességében az érzelemfókuszú
coping faktoron. A 4. klaszter a céltudatos cselekvés és problémaelemzés dimenzión a legalacsonyabb értéket kapta,
de az érzelmi indíttatású cselekvés és az érzelmi egyensúly keresése nála lett a legmagasabb. Az 1. klaszter
jellemzően közbeeső helyezéseket ért el: legmagasabb sehol sem lett, de két dimenzió esetében elhanyagolható
különbséggel övé lett a legalacsonyabb pont: az érzelmi egyensúly keresése és a segítségkérés.

KLASZTEREK ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉG-TEHER
A munkanélküliség teher index tételein elért eredményeket a klaszterek mentén ábrázoltuk, majd a különbségek
szignifikanciájának megállapítására kétmintás t-próbákat végeztünk.
A grafikonon (89. ábra) nagyon jól elkülönülnek a klaszterek a mentén, hogy mennyire nagy teherként élik meg a
munkanélküliséget: talán a legkiugróbb a 4. klaszter, ami láthatóan a legnagyobb negatív érteket veszi fel szinte az
összes életterületen (egyetlen enyhe pozitív hatás nála a passzív kikapcsolódásnál jelentkezik). Ezzel szemben a 3.
klaszter magas pozitív értéket vesz fel az önmaga fejlesztése, az aktív pihenés és a passzív kikapcsolódás területén,
és egyetlen klaszterként a társas kapcsolataira is viszonylag jelentő mértékben pozitívan hat. Az 1. klaszter tűnik még
ki pozitív értékkel: a passzív kikapcsolódáson ők érték el a legmagasabbat, és az aktív pihenés és az önmaga
fejlesztése is aránylag magas értéket kapott. A 2. klaszter legkiugróbb értéke az anyagiakra gyakorolt hatás, ebben
rájuk hat a legerősebben a negatív irányba.

89. ábra: A munkanélküliség teher index tételei a klaszterek mentén
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A kétmintás t- próba eredményei a klaszterek mentén a munkanélküliség teher állításai tekintetében a
következőképpen alakultak:
-

Az 1. és 2. klaszter, illetve az 1. és a 3. klaszter között lévő különbségek nem jelentősek.

-

A legtöbb és legnagyobb különbségek a 3. és 4. klaszter között mutatkozott: míg a 3. klaszternek az
egészségét (p<0,05) és a táplálkozását (p<0,05) jelentősen nagyobb mértékben befolyásolta negatívan,
addig a következő éltterületeken a 4. klaszterre rótt jelentősen nagyobb terheket a munkanélküliség: aktív
pihenés (p<0,05), családi kapcsolatok (p<0,05), egyéb társas kapcsolatok (p<0,05) és önmaga fejlesztését
(p<0,05).

-

Az 1 és a 4. klaszter között a következő területek mindegyikén a szignifikáns különbség van, minden
esetben a 4. klaszter éli meg negatívabban a munkanélküliséget az adott életterületen (p<0,05): aktív
pihenés, családi kapcsolatok, egyéb társas kapcsolatok, önmaga fejlesztése.

-

A 2. és a 4. klaszter közötti összehasonlítás alapján jelentősen nagyobb terhet ró a 4. klaszterre a
munkanélküliség (p<0,05).

TÁRSAS TÁMOGATOTTSÁG A KLASZTEREKBEN
A társas támogatottság skála arra kérdez rá, hogy egy nehéz élethelyzetben mennyire számíthat a környezetében
élők segítségére. Mivel ez a vizsgálati személy szubjektív ítéletén alapul ez az érték, pontosabb az észlelt társas
támogatottságról beszélni, hiszen az illető egyéni percepciójáról van szó. Mivel relevánsnak tűnt annak vizsgálata,
hogy milyen átlagos társas támogatottsággal jellemezhetőek az egyes klaszterek, megvizsgáltuk ezt a kérdést, ezen
változó mentén is jellegzetes mintázatot kaptunk. Ezt mutatja be a 90. ábra.

90. ábra: A társas támogatás mértéke az egyes klaszterekben
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Látható, hogy a harmadik klaszter ért el minden dimenzióban a legmagasabb pontot (kivéve a rokon dimenziót, ott
holtversenyben van az 1. klaszterrel), a 4. pedig általánosságban a legalacsonyabbat (kivételek: szomszéd, gyermek,
rokon). A 4. klaszter egy alkalommal szerepel második helyen, méghozzá a szomszéd dimenzión, ez az ő relatíve (a
többiekhez viszonyított rangsorba elfoglalt hely alapján) legjobb pozíciója. Az 1. klaszter jellemzően a második
helyen szerepel a klaszterek rangsorában (kivéve a gyermek, szomszéd és az egyházi csoport dimenziót, ott ugyanis
a harmadik helyen van).
Az eloszlást szemléltető komplex ábrát az egyes klaszterek társas támogatottság-értékeire is elkészítettük (91. ábra).
Látható, hogy a négyes klaszternek mennyivel alacsonyabbak átlagosan az értékei, és hogy a 1. és a 3. klaszter
minimuma ugyanoda esik (15), de a 3. klaszter 25-ös és 75-ös percentilise, illetve a maximuma már jelentősen
magasabban van. A 4. klaszter átlaga láthatóan sokkal alacsonyabban van a többihez képest, a 3. klaszteré
magasabban.

91. ábra: A társas támogatottság pontszámok eloszlása az egyes klasztereken

ÖSSZEGZÉS – MIT TUDUNK A KLASZTEREKRŐL?
A klienstípusokról összegyűlt információkat egy táblázatban (30. táblázat) összesítettük, ami alapján átfogó képet
kaphatunk az egyes klaszterekről. Az előbbiekben bemutatott változók mentén kiemeltük az egyes klaszterekre
jellemző kiugró jellegzetességeket, általában az alsó vagy felső kiugró értékeket vettük figyelembe a klaszterek
egymás közti összehasonlításánál.
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1.

klaszter

A klaszter kategória
alapját képező változók
mindegyikén átlagos a
kiinduláskor, több minden
javul egy kategóriával
saját kérdőív MINDEN
dimenzióján a
legalacsonyabb érték
(legkisebb változás)
legkevésbé ő látja
valószínűnek, hogy
változtat az életén
neki 2. legkevésbé
kellemetlen a
munkanélküliség
legvalószínűbbnek ő látja,
h elhelyezkedik
Viszonylag sok diploma
nélküli van köztük
munkanélküliség teher:
pozitív: passzív
kikapcsolódás, aktív
pihenés, önmaga
fejlesztése,
nagyon negatív az anyagi
helyzet

2.

klaszter

A klaszter kategória
alapját képező változók
mindegyikén átlagos,
semmi sem változik
(kivéve depresszió,
átlagosból a legjobb
kategóriába változik)
de: a saját kérdőíven
MINDEN dimenzión
náluk a legnagyobb
értékek (változás)
coping: segítségkérés,
alkalmazkodás,
visszahúzódás,
érzelemfókusz náluk a
legmagasabb
nagyon hasznosnak
ítélik a tréninget
tréning előtt és után is ő
érzi legvalószínűbbnek,
hogy változtat az életén
elég kellemetlennek érzi
munkanélküliséget
DAS: magas külső
kontroll,
perfekcionizmus (kicsit
túlszocializált)
munkanélküliség teher:

társas támogatottság:
szinte minden dimenzión
második legmagasabb

legnagyobb negatív
érték nála: anyagi
helyzet (a többiekhez
képest kiugró), de még
elég nagy negatív érték
a társához fűződő
viszony és a nemi élet is

3.

klaszter

4.

klaszter

A klaszter kategória alapját
képező változók
mindegyikén átlagnál
magasabb, és még abból is
fejlődik

A klaszter kategória alapját
képező változók mindegyikén
átlagnál alacsonyabb kiindulási
érték, ami nem is változik a
tréning hatására

arányaiban sok diplomás
köztük

átlagnál magasabb depresszió
kiindulásnak (de tréning végére
a legjobb kategóriába kerül)

kognitív típus (coping:
problémaorientált,
céltudatos cselekvés,
problémaelemzés
legmagasabb nála),

DAS: legmagasabb külső
kontroll
Arányaiban sok diploma nélküli
köztük

legalacsonyabb:
érzelemközpontú, érzelmi
indíttatású cselekvés,
visszahúzódás,
alkalmazkodás

legkevésbé ő érzi valószínűnek,
hogy elhelyezkedik tréning
előtt és után is!

„alulszocializált”: DAS
negatív (legalacsonyabb
nála) teljesítmény igény,
szeretettség, külső elismerés
igény

hasznosnak tartja a tréninget

külső kontroll nála a legjobb,
nulla körül (szemben a 3
másik klaszterrel)

neki a legkellemetlenebb a
munkanélküliség

nagyon valószínűnek tartja,
hogy változtat az életén
saját kérdőív: képesség (skills),
tudás (knowledge) és tervezés
aránylag nagy változás

saját kérdőíven viszonylag
magas érték (=nagy változás
a tréning hatására): társas
kapcsolatok, célok,
viselkedés

coping: legalacsonyabb
problémaelemzés, céltudatos
cselekvés, és problémafókuszú
coping

legkevésbé neki kellemetlen
a munkanélküliség

legmagasabb: érzelmi
indíttatású cselekvés, érzelmi
egyensúly keresése.

munkanélküliség teher:
pozitív: önmaga fejlesztése,
aktív pihenés, passzív
kikapcsolódás, társas
kapcsolatok
legmagasabb negatív érték
(kiugró a többiekhez képest
is, meg magához képest is ez
a legnegatívabb) vallásos élet

társas támogatottság szinte
minden dimenzióján ő érte el
a legmagasabb pontot
30. táblázat: A klaszterek jellemzői – összefoglalás

154

magas még: alkalmazkodás,
segítségkérés, visszahúzódás
munkanélküliség teher:
legtöbb életterületen ő a
legnegatívabb, nagyon kiugró
(egészség, táplálkozás, társas
kapcsolatok, anyagi, családi
kapcsolatok
társas támogatottság szinte
összes dimenzióján a
legalacsonyabb

Az összegyűlt információk alapján a klasztereket elneveztük:
az 1. klaszter: ambivalensek,
a 2. klaszter: érzelmi alapon reagálók,
a 3.klaszter: öntudatos problémamegoldók,
a 4. klaszter: nehezen megküzdők elnevezést kapta.

11. NEMI KÜLÖNBSÉGEK
Kíváncsiak voltunk arra, hogy vannak-e nemi különbségek a mért változókon. Néhány változót vizsgáltunk meg e
szempontból: munkaértékek, elvárások a tanácsadás mélységével kapcsolatban, énhatékonyság, a tréning hatására
lezajlott változás, a kapott támogatás jellege.
MUNKAÉRTÉKEK
Összevetettük a munkaértékek rangsorát a két nemnél, és χ2 próbával ellenőriztük a függetlenséget. Az értékek
közül csak egynél volt szignifikáns eltérés: azt kaptuk, hogy a férfiaknak fontosabb a jó munkahelyi légkör
(χ2=11,610, df=5, p<0,05). (92. ábra)

92. ábra: Munkaértékek nemi megoszlása

ELVÁRÁSOK A TANÁCSADÁS MÉLYSÉGÉRE VONATKOZÓAN
A kérdezett neméből és a Wiegersma-féle tanácsadási szintekre besorolt elvárások alapján készített kereszttábla khinégyzet próbával történő elemzése során szignifikáns összefüggés mutatkozott (χ2=7,898, df=2, p=0,019).
A 93. grafikon jól szemlélteti az összefüggést a nem és az elvárás szintje között: a férfiak inkább információs
tanácsadást igényelték, a nők inkább a konzultációt és a pszichológiai tanácsadást.
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93. ábra: Elvárások a tanácsadásra vonatkozóan nemek mentén

ÉNHATÉKONYSÁG, RÉSZVÉTEL ÖNKÉNTESSÉGE, KELLEMESSÉG-KELLEMETLENSÉG,
VÁLTOZTATÁSRA HAJLANDÓSÁG, DAS

Csak a perfekcionizmusban kaptak a nők magasabb átlagot, egyébként nincs szignifikáns különbség a fenti változók
alapján a két nem között.
Az önkéntességben nincs a két nem között szignifikáns különbség.
WIEGERSMA (MIT KAPOTT A TRÉNINGTŐL) , SAJÁT KÉRDŐÍV SKÁLÁK
A tanácsadással kapcsolatban a nemek mentén a χ2 próba nem hozott ki különbséget, hogy milyen támogatást
kaptak a tréningtől.
A saját skálákon a nők néhány skálán szignifikánsan magasabb értékeket értek el: tervezés p<0,05 szinten, a
probléma újrakeretezés, szempontváltás, bizalom és nyitottság, hangulat, elégedettség, értő figyelem egyaránt
p<0,01 szinten lett szignifikáns különbség.
A VÁLTOZÁS MÉRTÉKE A TRÉNINGET KÖVETŐEN
Megnéztük, hogy a depresszió, önértékelés, jólét, reziliencia, énhatékonyság, valószínűségi becslés az
elhelyezkedésre értékek mentén van-e különbség férfiak és nők között ezek változásában. Tehát arra voltunk
kíváncsiak, hogy a tréning előtthöz képest mindkét nem hasonló mértékben változott-e a felsorolt változók mentén.
A változás mindkét nemnél szinte minden változónál szignifikáns volt p<0,01 szinten (egyedül a nőknél a reziliencián
volt a p=0,06).
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12. ÚTMODELLEK
Úgy gondoltuk, hogy a változóink közti oksági kapcsolatokat érdemes feltérképezni, ezért útelemzést végeztünk.
Három hipotetikus modellünket teszteltük, ezeket mutatja be a következő három alfejezet. A harmadik modell
alakítását részletesebben is bemutatjuk.

ÚTMODELL 1.

94. ábra: 1. útmodell

A modell (a független változók összhatása a függő változóra) 41%-ot magyaráz meg a szubjektív jóllétből mint függő
változóból.
A Diener-féle szubjektív jóllét a tréning utáni mérésben jelentős mértékben függ a Beck-féle depresszió mértékétől,
nyilvánvalóan az alacsonyabb mértékű depresszió befolyásolta pozitívan a szubjektív jóllét érzetét, illetve a
magasabb önértékelés magasabb szubjektív jóllétet okoz (az útmodellben a regresszió-elemzés ok-okozati
viszonyokat tár fel, hiszen az útmodellben irányokat is meghatározunk, függő és független változók formájában).
A következő lépésben a függő változó az önértékelés.
A Beck-féle depresszió erősen befolyásolja az önértékelést, de úgy tűnik, hogy a többi változó hatása nem
szignifikáns.
A Beck-féle depresszió tréning utáni mértékét az első körben mért érzelemfókuszú megküzdés befolyásolja jelentős
mértékben (beta= ,0309, p<0,01). A dominánsabb érzelemközpontú megküzdési stratégiák a depresszió magasabb
mértékéhez vezetnek.
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Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tanácsadóval való kapcsolat megítélését milyen változók befolyásolták
erőteljesen, azt láthatjuk, hogy az értő figyelem, a bizalom és nyitottság skálák, az érzelemfókuszú megküzdési
stratégia nem játszott ebben szerepet.
A bizalom és nyitottság nagymértékben függött az értő figyelemtől, és kisebb mértékben az érzelemfókuszú
megküzdési stratégiáktól.
Összegezve tehát: Az érzelemfókuszú megküzdés magasabb mértéke hatással van a depresszióra, ami szubjektív
jóllétet negatívan befolyásolja. A depresszió az önértékelést is negatívan befolyásolja, ami a szubjektív jóllétre erős
hatással van. Az értő figyelem a tanácsadó részéről bizalmat és nyitottságot ébreszt a kliensben, ami a tanácsadóval
való kapcsolat megítélésére és az érzelmi támogatottság érzésére pozitívan hat.

ÚTMODELL 2.

.34

95. ábra: 2. útmodell
A legerősebb befolyással a motiváció, energia van az aktívabb álláskeresésre, de ugyanez a tervezésre is nagy
hatással van. A célok szintén erős befolyással bír a tervezésre, de a célokra az énhatékonyság mértéke fejti ki a
legnagyobb hatást. A problémaközpontú megküzdést elsősorban a Schwarzer-féle énhatékonyság befolyásolja, ez
utóbbinak csekélyebb mértékben ugyan, de közvetlen hatása van a tervezésre is. A célok és az énhatékonyság
meghatározzák a motiváció, energia skála pontszámait.
A depresszió pontszám is meghatározza a motiváció, energia mértékét, de érdekes módon a magasabb pontszám a
magasabb motivációval kapcsolódik, igaz, a 0,113 béta alacsonynak mondható.
Vannak ezen az útmodellen konfúz befolyások, főleg a depresszióval kapcsolatban. A depresszió negatív befolyással
van a problémaközpontú megküzdésre, az időstrukturálásra, a célokra, de a motivációra és az újrakeretezésre pozitív
hatással van. Megjegyezendő mindazáltal, hogy az első körben mért depresszióról van szó, ami a második körös
mérésekre többnyire erősen mérséklődik. Az önértékelés befolyásolja a célokat, és különös módon negatívan. A
depresszió viszont itt már rendesen viselkedik: a depresszió alacsonyabb mértéke befolyásolja a célokat úgy, hogy ez
magasabb lesz, tehát az összefüggés fordított (béta=-0.13).
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Nagyon gyenge összefüggés van a között, hogy minél inkább valószínűnek tartja valaki első körben, hogy állást talál,
annál kevésbé keres aktívan állást második körben.
A modell (a független változók összhatása a függő változóra) 66%-ot magyaráz meg az aktívabb álláskeresésből,
mint függő változóból, a külső hatás 34%.
ÚTMODELL 3.

Az első kör kitöltőinek válaszai alapján egy útmodellt alkottunk. Feltételeztük, hogy a hosszúra nyúló
munkanélküliség sok kudarcélmény forrása, ami negatív önértékeléshez, csökkent énhatékonysághoz,
emóciófókuszú megküzdéshez, diszfunkcionális attitűdök kialakulásához és végső soron depresszióhoz vezet. A
munkanélküliség időtartama változónál figyelmen kívül hagytuk a pályakezdőket, akik valószínűen másként élik meg
az álláskeresési nehézségeket, mint azok, akiknek korábban már volt munkahelyük.
diszfunkcionális attitűdök

munkanélküliség időtartama

önértékelés

énhatékonyság

depresszió

emóciófókuszú megküzdés

96. ábra: 3. útmodell – 1. verzió

Függő változónak a depressziót jelöltük ki, míg a többi változót független változóként építettük a modellbe.
Az R2 0,519, azaz az útmodell a depresszió kialakulásából több mint 50%-ot magyaráz meg, ami egy ilyen séma
felrajzolásánál szép eredménynek számít.
Nem valamennyi független változó hatása bizonyult szignifikánsnak. A Schwarzer-féle énhatékonyság és az
emóciófókuszú megküzdés nem játszott bele jelentős mértékben a depresszió kialakulásába, míg a diszfunkcionális
attitűdök és a munkanélküliség időtartama igen. A béta együtthatókból a hatás nagysága is látszik: a leginkább a
Rosenberg-féle önértékelés volt hatással a depresszió kialakulására, méghozzá úgy, hogy az alacsonyabb
önértékelés vezetett magasabb fokú depresszióhoz.
Mivel nem minden független változó hatása szignifikáns, a modellt úgy módosítottuk, hogy az énhatékonyság
helyére a rezilienciát tettük, az emóciófókuszú megküzdést pedig a problémafókuszúval helyettesítettük, hiszen a
két megküzdési stratégia nem egymást kizáró, bár némi együttjárást a korreláció során láthatunk.
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97. ábra: 3. útmodell – 2. verzió

Az új modell magyarázóerejét bemutató táblázat szerint az R2 valamivel magasabb, mint az előző modellben
Ami a független változókat illeti, a rezilencia nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nincs jelentős hatással a
depresszióra. A problémaközpontú megküzdési stratégiák azonban igen: minél jellemzőbb a vizsgálati személyekre,
annál inkább védettebbek a depresszió kialakulásával szemben. A diszfunkcionális attitűdök és az önértékelés béta
együtthatója is magasabb értéket kapott ebben a modellben, míg a munkanélküliség időtartama valamivel
alacsonyabbat.
A továbbiakban az rezilenciát elhagyjuk a modellből.
A modell így is közel 50%-ot magyaráz a depresszió kialakulásából.

98. ábra: 3. útmodell – 3. verzió

Immár minden független változó hatása szignifikáns, a hatás nagysága azonban más és más. A következőkben a
diszfunkcionális attitűdök heterogenitását magyarázzuk. A diszfunkcionális attitűdök az önértékelés csökkenésével
vannak összefüggésben, a többi független változónak nincs jelentős hatása rá.
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diszfunkcionális attitűdök

munkanélküliség időtartama

önértékelés

depresszió

problémaközpontú megküzdés

99. ábra: 3. útmodell – 4. verzió

A harmadik regressziós modellben a problémaközpontú megküzdés heterogenitását magyarázzuk. A
munkanélküliség időtartama az önértékelésre nem volt jelentős hatással. Az útmodell ábra az utal erősségét jelző
regressziós bétákkal kiegészítve a következőképp néz ki:

100. ábra: 3. útvonal – végleges verzió

Az utak erőssége a következőképpen alakult:
A kétszeres út erőssége az önértékeléstől a diszfunkcionális attitűdökön át a depresszióig: -0,42*0,17=0,0714
A kétszeres út erőssége az önértékeléstől a problémaközpontú megküzdésen át a depresszióig: 0,23*-0,20=0,046
Ha megnézzük a Beck-féle depresszió korrelációját a Rosenberg-féle önértékeléssel, akkor azt látjuk, hogy erős (r=0,601, p<0,01) és szignifikáns összefüggés van a két skála között.
Ha a diszfunkcionális attitűdök és a problémafókuszú coping hatását parciális korreláció segítségével kontroll alatt
tartjuk, az összefüggés akkor jelentős (r=-0,487).
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C. PSZICHOMETRIAI, MÓDSZERTANI EREDMÉNYEK

SAJÁT KÉRDŐÍV VIZSGÁLATA
A tanácsadás-impakt kérdőívet a szakirodalmi adatok alapján fejlesztettük ki e vizsgálat során, a releváns indikátorok
mentén. Célja, hogy a (csoportos vagy egyéni) tanácsadáson részt vett álláskeresőnél az átélt változásokról, a
szolgáltatás hatásáról és annak mintázatáról képet kapjunk. A kérdőív kifejezetten a változásokra kérdez rá,
(„Kérem, jelölje meg, hogy milyen mértékű változást tapasztalt a tréning hatására a következő területeken!”), egytől
hétig skálázhatják a változás mértékét.
Az azonnali hatásokra vonatkozó kérdőív (2. kör) egyrészt három nagy blokkot tartalmaz: az elégedettség, a
csoportos tanácsadási folyamatra vonatkozó jellemzők, és a kimeneti változók. Ezek további alskálákra bomlanak,
melyek összesen 70 itemet tartalmaznak.
A hosszabb távú hatásokat felmérő kérdőívet az azonnali hatások mérésére kidolgozott mérőeszközből alakítottuk ki
az elégedettség és a folyamatra vonatkozó faktorok eltávolításával (mivel ezek 5-8 hónap távlatából már nem
relevánsak), így tehát a kimenetre vonatkozó dimenziók maradtak. A 38 itemes kérdőív arra kérdez rá, hogy a tréning
hatására milyen mértékű változásokat tapasztalt a résztvevő. A válaszok skálázása itt is hétfokú skálán történik.

SAJÁT SKÁLÁK MEGBÍZHATÓSÁGA – CRONBACH-ALFÁK (2. KÖR)
A kérdőív struktúrája a következőképpen néz ki (31. táblázat).
Cronbach-α

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Több ismerettel rendelkezem az elhelyezkedési
lehetőségekről.
Többet tudok magamról és a képességeimről.
Jobban megismertem magam.
Többet tudok az erősségeimről és a fejlesztendő
tulajdonságaimról.
Megtudtam, hol szerezhetek több információt a
foglalkoztatási és kereseti lehetőségekkel
kapcsolatban.
Ügyesebben tudok a munkával kapcsolatos dolgokról
tájékozódni.
Jobban menedzselem magam.
Ügyesebben keresek munkát.
Javult az interjútechnikám.
Döntéshozatalban ügyesebb lettem.
Jobban tisztában vagyok a lehetőségeimmel.
Többet gondolkozom az elhelyezkedési lehetőségekről
Rájöttem, hogy érdemes eltervezni, hogy mikor mivel
szeretnék foglalkozni.
Többet gondolkozom a pályám alakulásáról, jobban
tervezem azt.
Több kedvvel, elszántsággal és energiával állok neki a
keresésnek.
Elkötelezettebb, motiváltabb lettem a
munkakeresésben.
Áldozatokra is kész vagyok, csak hogy munkát találjak.
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Ismeret
(Knowledge)

Készségek,
képességek
(Skills)

0,908

0,935

Tervezés

0,918

Motiváció,
energia

0,914

Tanácsadás kimenet (OUTCOME)

1.
2.
3.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

Nagy energiát tudok mozgósítani az elhelyezkedés
érdekében.
Több időt töltök álláskereséssel.
Elkezdtem egy képzési/oktatási programot.
Önkéntesként vagyok aktív egy szervezetnél.
Sikerült elhelyezkednem.
Újra úgy érzem, hogy a közösség/társadalom értékes
tagja vagyok.
Javult a kapcsolatom a családommal,
környezetemmel.
A társadalom, az emberek megbecsülnek.
Sok emberre számíthatok a környezetemben, akik
támogatnak.
Javult az önértékelésem.
Magabiztosabbá váltam.
Elhiszem, hogy hasznos és értékes vagyok.
Összességében jobban érzem magam a bőrömben.
Elégedettebb, kiegyensúlyozottabb vagyok.
Javult a hangulatom.
Kevésbé aggódom és szorongok.
Világosabbá vált, mit is szeretnék elérni.
Most már jobban tudom, milyen lépések segítségével
érhetem el céljaimat.
Célokat jelöltünk ki, amik segítenek a helyzetem
megoldásában.
Pontosabban tudom, mit szeretnék elérni az
életemben.
Megismertem a képességeimet, amik a célom
eléréshez szükségesek.
Hatékonyabbnak érzem magam.
Bízom abban, hogy amit valóban szeretnék, azt képes
is vagyok véghezvinni.
Újra úgy érzem, magam irányítom az életemet.
Rájöttem, hogy sikerül megoldanom a nehéz
problémákat, ha nagyon akarom.
Tudatosabban szervezem a napjaimat.
Egész nap van valami elfoglaltságom.
Hasznosabban töltöm az időmet.
Majdnem minden nap vannak rendszeres tennivalóim.
Újra hiszek abban, hogy munkát találok belátható időn
belül.
Most már minden jóra fordul az életemben.
Ha a jövőmre gondolok, bizakodom, hogy szebb lesz,
mint a jelenem.
Újra bízom a jövőben.
Jól együtt tudtunk működni a trénerrel.
Úgy érzem, a tréner jó pillanatban a jó kérdéseket tette
fel nekem.
Biztonságos, támogató kapcsolatnak éreztem a
tréning-helyzetet.
Elismerést, bátorítást kaptam a szakmai terveimmel
kapcsolatban.
A tréning során olyan témákat is átbeszéltünk, amikről
korábban nem is gondoltam, hogy közelebb vihetnek a
helyzetem javításához.
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Viselkedés

0,697

Társas
kapcsolatok

0,903

Szubjektív
jóllét
önértékelés
közérzet

0,972

Célok

0,944

Énhatékonyság

0,934

Időstrukturálás

0,932

Optimizmus

0,951

Kapcsolat a
tanácsadóval,
érzelmi
támogatás

0,924

Probléma
újrakeretezés,

0,944

Tanácsadás folyamata
(PROCESS)

18.
19.
20.
21.
22.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Fontos gyakorlati tanácsokat, javaslatokat kaptam a
tréningtől a probléma megoldásához.
A tréning során új ötletekhez és új megoldási
módokhoz jutottam.
A problémámat új szempontból elemeztük
Összefüggéseiben foglalkozhattunk a problémáimmal,
kérdéseimmel.
A tréning során őszinte tudtam lenni.
El mertem mondani a problémámat.
Úgy éreztem, a trénert valóban érdekelte a helyzetem.
A tréner nyitott volt a kérdéseimre, problémáimra.
Jó hangulat volt.
Jól éreztem magam.
Bármikor újra igénybe venném a szolgáltatást.
A tréning hangulata jobb volt, mint gondoltam.
A tréner kedves volt.
A tréner figyelt rám.
Úgy éreztem, a tréner megérti a helyzetemet.

szempontváltás

Bizalom és
nyitottság

0,939

Hangulat,
elégedettség

0,924

Értő figyelem

0,960

ELÉGEDETTSÉG

56.

31. táblázat: A tanácsadás-impakt kérdőív faktorstruktúrája

A Cronbach alfa egy megbízhatósági mutató, amely a skála belső konzisztenciáját fejezi ki egy 0 és 1 közötti
számmal, ami gyakorlatilag megfelel a skálára végrehajtható összes lehetséges felezéses eljárással (split-half)
kapott, fél-skálák közti korrelációk átlagának. Értékét 0,70 felett tartják elfogadhatónak, alatta nem elég konzisztens
a skála.
A Cronbach alfákat grafikonon is ábrázoltuk, ezt mutatja a 101. ábra.

164

101. ábra: A tanácsadás-impakt kérdőív skáláinak Cronbach alfa értékei

Látható, hogy a megbízhatósági mutató minden dimenzió esetében a kívánatos 0,7 felett van, ez alól egyedüli kivétel
a viselkedés dimenzió, ami néhány ezrelékkel alatta található. Ha megnézzük ennek a dimenziónak az itemeit („Több
időt töltök álláskereséssel”, „Elkezdtem egy képzési/oktatási programot”, „Önkéntesként vagyok aktív egy
szervezetnél”, „Sikerült elhelyezkednem”) rögtön érthető az oka: ezek teljesen eltérő tevékenységformák, amik
ráadásul jellemzően kizárják egymást.
TANÁCSADÁS-IMPAKT KÉRDŐÍV VALIDITÁSA- KÜLSŐ VALIDITÁS
Mivel a tanácsadás-impakt kérdőív a tréning hatására létrejött változásra kérdez rá, ezért az egyes dimenzióit külső
validitás szempontjából más kérdőíveken első és a második körben elért pontszámok különbségeivel vetettük össze.
Szubjektív jóllét (korreláció)
A szubjektív jóllét, önértékelés, közérzet dimenzióját összevetettük a Diener- féle szubjektív jóllét (élettel való
elégedettség) skálán elért változással, tehát az első és a második körben elért pontszám különbségével.
A két változó közti korreláció r=0,144, p<0,05.

Énhatékonyság (korreláció)
A tanácsadás-impakt kérdőív énhatékonyság dimenzióját összevetettük a Schwarzer-féle énhatékonyság skálán
elért változással, tehát az első és a második körben elért pontszám különbségével. A két skálán elért pontszámok
között nincs szignifikáns összefüggés.
A TANÁCSADÁS-IMPAKT KÉRDŐÍV SKÁLÁI - HIERARCHIKUS KLASZTERANALÍZIS (RÖVID TÁVÚ
HATÁSOK)
A saját kérdőív struktúrájának ellenőrzése céljából hierarchikus klaszteranalízist végeztünk, a távolságszámítási elvek
közül a legközelebbi szomszéd elvet alkalmaztuk. A távolságméréshez a négyzetes euklideszi távolságot használtuk.
A táblázat bemutatja a klaszterek kialakításának egyes lépéseit, a dendrogram szemlélteti a változók osztályozását
és klaszterek távolságát.
Első lépésben a 8. illetve a 9. klasztert, azaz a Célok és az énhatékonyság alskálát tudtuk összevonni, hasonló
hasonlóság mutatkozott a 15. és a 16. klaszter között, ami a Hangulat és elégedettség valamint az Értő figyelem
alskálákat foglalta magában, ezeket a második lépésben vontuk össze. A 7. és a 8., a Szubjektív jóllét és a Célok
alskálákat a harmadik lépésben kapcsoltuk össze, hasonló mértékben rokoníthatók a knowledge és a skills alskálák,
amiket a negyedik lépésben vontunk össze. A Szubjektív jóllét és az Optimizmus és (7. és 11. klaszterek) az ötödik
lépésben kapcsolódik össze. A tervezés és a motiváció, energia alskálák (3. és 4. klaszterek) is viszonylag közelebb
állnak egymáshoz, a hatodik lépésben vonjuk őket össze. A knowledge és a Tervezés fonódik össze ezek után a
hetedik lépésben. Nyolcadik lépésben a Szubjektív jóllét és az Időstrukturálás kapcsolódik össze.
A Hangulat és elégedettség a kilencedik lépésben vonódik össze a Bizalom és nyitottság alskálával. Ezen a ponton
már együttáll a saját kérdőív előzetes kialakított struktúrájából az Elégedettség névvel fémjelzett főskála. Ehhez a
triászhoz jön hozzá a Tanácsadás folyamata (process) alá sorolt Probléma újrakeretezés, szempontváltás és
Kapcsolat a tanácsadóval, érzelmi támogatás alskála a 11. és a 12. lépésben.
A Knowledge és a Szubjektív jóllét a tízedik lépésben vonódik össze. Kevésbé szorosan kötődik az alskálákhoz a
társas kapcsolatok alskála, ami csak a 13. lépésben jelenik meg először.
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A 14. lépésben lehet csak összekötni a tanácsadás kimenet gyűjtőkategóriába sorolt alskálákat (kivéve Viselkedés) a
Tanácsadás folyamata és az Elégedettség főskálákba sorolt alskálákkal.
A leglazábban a viselkedés alskála kapcsolódik a többi alskálához, ez a többi alskálával legnehezebben kapcsolatba
hozható alskála. A Cronbach-alphák számolásakor is kitűnt, a legkevésbé megbízható skálának bizonyult.

102. ábra: A tanácsadás-impakt kérdőív dendrogramja

A TANÁCSADÁS-IMPAKT KÉRDŐÍV SKÁLÁI - HIERARCHIKUS KLASZTERANALÍZIS (HOSSZÚ TÁVÚ
HATÁSOK)
Kisebb elemszám, és az előzőhöz képest más struktúra.
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103. ábra: A hosszú távú hatásokra rákérdező tanácsadás-impakt kérdőív dendrogramja

VÁLTOZÓK KÖZTI EGYÜTTJÁRÁSOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK

Megvizsgáltuk néhány változó összefüggését, ami a szakirodalom alapján várhatóan valamilyenfajta együttjárást
mutat. Ezeket ismertetjük alább.
DEPRESSZIÓ ÉS DISZFUNKCIONÁLIS ATTITŰDÖK
A Beck-féle depresszió statisztikailag jelentős mértékű összefüggést mutatott a diszfunkcionális attitűdök skála több
alskálájával is. A külső elismerés igénye (r=0,174, p<0,01), a szeretettség igénye (r=0,261, p<0,01), a teljesítményigény
(r=0,318, p<0,01), a perfekcionizmus (r=0,292, p<0,01), az omnipotencia (r=0,178, p<0,01), a külső kontroll (r=0,218,
p<0,01) és a hosztilitás (r=0,226, p<0,01) szignifikáns összefüggést mutatott a Beck-féle depresszió skálán elért
pontszámokkal.
DEPRESSZIÓ ÉS SZUBJEKTÍV JÓLLÉT
Feltételeztük, hogy a depresszió és a szubjektív jóllét között fordított kapcsolat van. A Beck féle depresszió skála
eredményei és a szubjektív jóllét skála között közepesen erős negatív összefüggés van (r=-,443; p<0,01).
PROBLÉMA FÓKUSZÚ MEGKÜZDÉS ÉS ÉNHATÉKONYSÁG
A problémafókuszú megküzdés és az énhatékonyság összefüggésének vizsgálata kapcsán azt kaptuk, hogy a két
változó között közepesen erős korreláció van (r=,500; p<0,01).
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V. DISZKUSSZIÓ
ÖSSZEFOGLALÁS ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
A munka az egyén életében kiemelt szerepet tölt be, az anyagi mellett számos pszichológiai és társas szükségletet
elégít ki. Az egyénnek nem csak a munkára van tehát szüksége, hanem azokra a manifeszt és látens élményekre,
amik a munka velejárói (Bánfalvy, 2003). A funkcionális elmélet a látens funkciók között említi az idő strukturálását, a
családon kívüli élmények és társas kapcsolatok biztosítását, a kollektív célok elérésében való részvételt, az aktivitás
biztosítását és az identitás meghatározásában játszott szerepét – ezen funkciók mindegyike a valósággal való
kapcsolat tartásában játszik fontos szerepet. A vitaminmodell azokat a tényezőket összegzi, melyek révén a munka
lelki egészségre pozitív hatást gyakorol, mint a tevékenységek feletti kontroll, a célok és követelmények, a
változatosság, a készségek kibontakoztatásának lehetősége, a társas kapcsolatok lehetősége, illetve a
jövedelmezőség, a fizikai biztonság és a társadalmi megbecsültség. A kötődési modell szerint a munkához való
kötődés erőssége és kizárólagossága befolyásolja a bérmunkának való kiszolgáltatottság mértékét. Ebből könnyen
levezethető, hogy a munkanélküliség hatását az mérsékelheti egyrészt, ha alternatív bevételi forrásai vannak a
munkabéren kívül, ez az anyagi hatások tompításában játszik szerepet. Másrészt a pszichológia hatások
moderálásában az játszhat közre, ha a munkán kívül valami számára releváns, fontos és jelentős energia- és
időigényű elköteleződése van, ami élményforrás számára és akár egy identifikációs felületet ad neki a munka
alternatívájaként (ez lehet hobbi, vagy közösségi tevékenység, önkéntesség, sport stb.) (Tauszik, 2010).
Láthatjuk, hogy a különböző megközelítések a munka egyén életében betöltött funkciójáról más – más aspektust
emelnek ki, abban azonban nagyrészt konszenzus van, hogy a munka nagyban hozzájárul az egyén egészséges
működéséhez. A másik oldalról, a hiányból kiindulva, a munkanélküliség egyénre gyakorolt hatásai felől közelítve azt
látjuk, hogy a tartós munkanélküliség olyan élethelyzet, ami az érintettek bio-pszicho-szociális állapotára egyaránt
hatással van. Számos kutatás alátámasztja a munkanélküliség negatív társas, pszichológiai, testi, érzelmi,
életmódbeli, identitásbeli, gazdasági hatásait; a mortalitás, az addikciók és devianciák előfordulási gyakoriságának
növekedését. Néhány pozitív hatásról is beszámol a szakirodalom, de ennél is fontosabb lehet a védőfaktorokra
koncentrálni: mik azok, amik ezektől a negatív hatásoktól védelmet nyújthatnak.
Az életvezetési kompetenciák egyértelműen védő tényezőt jelentenek az egyén mentálhigiénés állapotának
szempontjából. Ez a fogalom egy olyan kognitív rendszert fed, melyben a folyamatosan fejlődő elemekből álló
készséggyűjtemény támogatja a problémamegoldást, és segíti az egyént a környezeti feltételekhez igazodva, a
személyes szükségleteinek, céljainak megfelelően megoldani az aktuálisan felmerülő feladatot (Kiss, 2009). A másik
védőfaktor lehet az érzelemfókuszú megküzdés. A munkanélküliség nagyon átható negatív következményekkel
járhat, és az ezekkel való megküzdésben azok lesznek sikeresek, akik a munka funkcióit, a belőle származó előnyöket
minél teljesebb módon tudják pótolni életükben: az aktivitás fenntartása, vagyis valamilyen, a személy számára
jelentőségteli tevékenységbe való intenzív bevonódás pozitívan hat, illetve ebben a nehéz élethelyzetben a fejlődés
lehetőségének felfedezése, mintegy átkeretezve a veszteséghelyzetet egy fejlődési lehetőséggé. A problémafókuszú
megküzdés az aktív álláskeresést takarja, tehát azokat a célorientált tevékenységeket, amik végső soron az
elhelyezkedéshez visznek közelebb. Fontos kiemelni az érzelemfókuszú coping kapcsán, hogy a munkanélküliség
negatív hatásainak ellensúlyozása nem „önmagáért való” cél. A valódi cél a mielőbbi újbóli elhelyezkedés, melyet a
problémaorientált megközelítés mozdít elő; a káros hatásokkal való megküzdésre azonban éppen azért van szükség,
hogy ez egyrészt minél előbb megtörténhessen, másrészt hogy addig is, amíg nem történik meg, az érintettet minél
kevésbé (és minél kevésbé maradandó módon) terheljék: az érzelemfókuszú megküzdés szerepe is jelentős tehát.
Az ember-környezeti rendszer magatartást szabályozó döntési folyamatában az egyén a döntései során az észlelt
képességeit és az észlelt környezeti elvárásokat veti össze, és a kognitív kiértékelés során dönt arról, hogy (korábbi
tapasztalatokat is számba véve) képes-e a helyzet megoldására (Kopp, 2001). A modellben tehát nagy szerepet kap
az egyén ítélete önmagáról és képességeiről, illetve percepciója a környezeti kihívás nagyságáról. Az önmagunkról
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alkotott kép folyamatosan alakul a környezetből érkező visszajelzések hatására, a szocializáció és komplex tanulási
folyamatok során alakul ki, hogy milyennek látjuk magunkat (énkép és énfogalom), milyen érzésekkel viseltetünk
magunk iránt, hogyan értékeljük önmagunkat (önértékelés), milyenek szeretnénk lenni (énideál), milyen minták,
attitűdök, értékek mentén éljük az életet. Ezek együttesen nagyban befolyásolják azt, hogy milyen igényszinttel
lépünk be a teljesítményhelyzetekbe, és ott ennek megfelelően mennyire élhetjük meg a kompetencia érzésünket,
amit Bandura személyes énhatékonyságnak nevez. A másik fontos beállítódás, ami a viselkedés és a teljesítmény
közti összefüggés kapcsán kiemelt lehet, a kontrollhely fogalma: külső kontroll esetén az egyénre az a hit jellemző,
hogy nem maga irányítja a sorsát, a helyzetek történnek vele, ennek a másik végpontja lehet az autonómia, vagy
belső kontroll, amikor úgy érezzük és gondoljuk, hogy mi ellenőrizzük tetteink eredményét. Nyilvánvaló ezen
beállítódások befolyása a tervezésre és célok kijelölésre, az önmagunkért és életünk alakulásáért vállalt felelősségre
és az erőfeszítésre, amit a változ(tat)ásért vállalunk.
A munkanélküliség történeti áttekintése kapcsán az egyén szintjéről a társadalmi szint felé mozdulunk el. A
szocialista rendszerek önmeghatározása a kapitalizmussal való szembeállításuk révén történt: identitásuk részben a
tőkés gazdaságok problémáinak kiküszöbölésén, az erre való képesség tudatán nyugodott. Az egyik fontos
sarokpont a munkanélküliség volt: a szocialista gazdaság a kapitalizmus e rákfenéjét nem tartalmazhatja. A
szocialista kísérleteknek tehát az egyik alapvető célja volt a munkanélküliség végleges kiküszöbölése a gazdaság és a
társadalom életéből (Bánfalvy, 2003). Az egyén szempontjából a legális munkahely nem jog, hanem kötelezettség
volt. A szocialista tervgazdaságban a munkavállalók jellemzően az állami szektorban voltak alkalmazottak, és
valamilyen munkahely lényegében mindig garantált volt számukra. A munkavégzés kapcsán a teljesítmény és annak
az anyagi és erkölcsi elismerése nem járt feltétlen együtt: a bérek terén (az egalitarianizmus jegyében) kevéssé
differenciáltak, az előléptetések sokszor ideológiai alapon történtek. Mivel a meritokratikus elvek nem
érvényesültek, a teljesítmény, az erőfeszítés és annak eredménye között lényegében nem volt összefüggés, így
jellemző volt a tanult tehetetlenség jelensége. Tulajdonképpen teljesen mindegy volt, hogy valaki mennyit
dolgozott, és milyen minőségben, a munkahelye biztos volt, alulteljesítéstől függetlenül, ugyanakkor a kiemelkedő
teljesítmény nem vont magával jutalmat. Az állam, mint egy jóságos apa gondoskodott a fiairól, és akkor is
biztosította a munkahelyet számukra, ha azt a tudás és a teljesítmény nem indokolta. Kínálta magát az egyén
számára a passzivitás és a felelősség hárítása, a kontroll kívülre tolása, hiszen ezek bizonyultak adaptív stratégiáknak
az adott helyzetben.
Ennek a kötelező teljes foglalkoztatottságnak a kontrasztjaként alakult ki a rendszerváltást követően a tőkés
piacgazdaság, amellyel a munkanélküliség is megjelent (Bánfalvy, 2003). Az 1990-es évek elején hazánkban létrejött
munkanélküliségnek pont ez adja meg a különlegességét és egyediségét: nevezetesen, hogy több évtizede fennálló
(elvi) teljes foglalkoztatottságot követően jött létre. Mivel a munkanélküliség nem volt korábban része az életnek, a
kultúrának, ezért nem rendelkeztek az azzal való megküzdéshez szükséges készségekkel, rutinokkal, eszköztárral,
így lényegében teljesen kiszolgáltatottak és fegyvertelenek voltak a negatív következményeivel szemben.
Összességében tehát sem érzelmileg, sem instrumentálisan nem tudták kezelni a helyzetet – pont a fentebb leírt
védőfaktorok hiányoztak ehhez. A szocialista érában szocializálódott egyének tehát egy jellegzetes attribúciós
stílussal és mentalitással voltak leírhatók (külső okok, külső kontroll és tanult tehetetlenség), ami a mellé társult még
a készségek, képességek hiánya (a problémafókuszú megküzdés kapcsán a hatékony álláskeresésről, az
érzelemfókuszú kapcsán a keresés időszakának jó pszichés állapotban való átvészelésének képességéről, illetve ezek
hiányáról beszélhetünk). Azt láthatjuk tehát, hogy a háromszintű kompetencia modell mindhárom összetevője
kapcsán hiány jelentkezik (mind az ismeret vagy tudás, mind a képességek, készségek, és az attitűd szinten).
A rendszerváltást követő komplex társadalmi átalakulás (új társadalmi rétegek megjelenése, más társadalmi
csoportok eltűnése vagy megrendülése, jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, összességében az ország
gazdasági-társadalmi polarizálódása) szélsőségessége és sebessége értékorientációs terheket rótt a lakosságra. A
korábbi ismeretek, értékrendek, viselkedési minták, jövőképek megkérdőjeleződtek, az életvezetés, a
kommunikációs módok megváltoztak, az új életfeltételek jelentette kihíváshoz való hatékony reakciót is ki kellett
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dolgozni. A bizonytalankodás és a keresés a kisember éltében csakúgy jelen volt, mint a nagypolitikában (Bánfalvy,
2003).
„S folytatódik tovább Magyarország Odüsszeiája messzefénylő célok felé: át a termelés szerkezetének átalakításán, a
tömeges munkanélküliségen és az életszínvonal drámai esésén, a politikai bizalom további hanyatlásán, túl a nemzetközi
pénzintézetek, s az integrációs szervezetek konstruktív tanácsain, kemény követelésein, fanyar értékelésén, el egészen a
szociális piacgazdaságig, a kiteljesült demokratikus jogállamiságig, az integrált Európáig.” (Hunyady, 1996, 26. oldal).
Az államszocializmus beidegződései, mélyen gyökerező attitűdjei - mint az egalitarianizmus, autoritarianizmus,
paternalizmus és az ezekből fakadó külső kontroll és tanult tehetetlenség - a kapitalizmus beköszöntével
kontraproduktívvá váltak, az új rendszerhez, működésmódhoz való adaptáció aktív erőfeszítést és alkalmazkodást
igényelt. A közgondolkodás őrzi a múlt lenyomatát: a közép-kelet európai volt szocialista országok polgárainak
fokozott igénye van az állami gondoskodás és újraelosztás iránt, amit egyrészt (a nyugat-európai országokhoz
képest) egalitariánusabb gazdasági attitűdök jeleznek, tehát fontosabbnak tartják a jövedelmi különbségek
minimalizálás állami szerepvállalással; másrészt nagyobb állami szerepvállalást és gondoskodást várnak el különböző
jóléti szolgáltatások és jövedelmi újraelosztási intézkedések tekintetében is. Ez az összefüggés addig igaz, míg
általánosságban és absztrakt szinten kérdezzük őket: amint az egyéni felelősség és teher megjelenik a kérdés
kapcsán (pl. növekvő adóterhek formájában), kevésbé fontosak nekik ezek az értékek (Hadarics, 2012). A
fokozottabb újraelosztással kapcsolatos igények a szocializmus történelmi örökségeként értelmezhetőek, mivel
régiónkban a demokratizálódása során a politikai és gazdasági rendszer változását nem kísérte a jóléti és paternalista
attitűdök közgondolkodásbeli változása (Hadarics, 2012).
Ha az individualizmust megvalósító polgári demokráciák kultúráját a diktatórikus társadalmi rendszerek
életszervezési elvével vetjük össze, az egyéni szabadság, az autonómia, szuverenitás és az önmegvalósítás
eszményei emelkednek ki. A szabadság valójában a választás szabadságát jelenti, amikor az egyén kényszer nélkül,
saját belátása szerint hozza meg döntéseit. A választás mellett azonban a másik szabadságelem a kontroll,
pontosabban a belső kontroll. Nemcsak a választási szabadság végtelenül nagy, hanem az emberek saját életük
felett gyakorolt kontroll mértéke is jelentősebb minden korábbinál. Csakhogy a „minden” lehetősége nyomasztó is
lehet, amint Seligman megjegyzi: a társadalom azt sugallja, hogy „minden rajtad múlik, a saját döntéseiden, tehát
minden a te felelősséged”. A választás így nemcsak felemelő lehet, hanem gyötrelmes is (Pikó, 2002). Ez egyéni
szinten is lecsapódhat hangulati affektív hatásokban (depresszió, alacsony szubjektív jóllét vagy élettel való
elégedettség), de társadalmi szinten is tetten érhető a társadalom állapotaira vonatkozó önreflexió érzelmi
összetevőjében, vagyis a társadalmi közérzet alakulásában (Hunyady, 2009). A mai társadalmi-politikai
berendezkedés egyik üzenete, hogy éljünk szabadságunkkal, a választás felelőssége azonban kizárólag az egyéné
(Pikó, 2002). Itt a demokrácia, amely igényli és tűri polgárai személyes szuverenitását, de úgy tűnik, hogy az emberek
nem képesek kitölteni azt a teret, amelyet annak jogelvei és intézményei számukra felkínálnak (Hunyady, 2013).
Ahogyan az előző rendszer szabályait és működését tanulni kellett, ahogy a tehetetlenség is kontrollvesztés is egy
tanulási folyamat eredménye, ugyanúgy igaz ez a demokratikus elvek elsajátítására is: demokratikus, felelős és aktív
polgárnak nem születik valaki, hanem azzá lesz - az aktív polgári attitűd tanulás révén fejlődik ki (Karner, 2012).
Elméleti megközelítésként a szociális tanuláselmélet alkalmaztuk, mert meggyőződésünk, hogy az egyén
személyiségét átható attitűdök és kognitív struktúrák, és az ezek hatására megvalósuló működésmód tanult, egy
tanulási folyamat hatására jöttek létre, ezért egy újabb tanulási folyamat ezt módosíthatja, korrigálhatja (unlearnrelearn). Ebben az elméleti keretben vizsgálva a jelenséget, a tanácsadás, mint tanulási folyamat konceptualizálható,
az egyén kognitív stílusa, az általános énhatékonysága, a gondolkodásának rugalmassága és zártsága-nyitottsága,
illetve a szempontváltás képessége és az átstrukturálás kiemelt jelentőségűek.
Ezek alapján az volt a kutatási kérdések megfogalmazásánál az egyik kiindulópontunk, hogy akik döntően a
rendszerváltás előtt szocializálódtak, azoknál a fentebb vázolt gondolat alapján a paternalista államkép lesz jellemző;
ennek megfelelően gondoskodást elváró attitűddel rendelkeznek, ami együtt jár a passzivitással (vagy legalábbis
reaktivitással), felelősség hárításával, a kontroll kívülre helyezésével, csökkent énhatékonyság érzéssel és tanult
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tehetetlenséggel. Feltételezésünk szerint ez a működésmód és a mögöttes attitűd az élet minden területét átitatja, a
munkanélküliség és a munkakeresés kapcsán azonban különösen markánsan előjön. Generációs különbségként ezért
őket hipotetikusan szembeállítottuk az Y generáció tagjaival, akik döntően a rendszerváltás után szocializálódtak,
tehát elviekben kevésbé internalizálták a fentebb leírt értékeket, attitűdöket, ezért azt feltételeztük, hogy náluk az
énhatékonyság és a belső kontroll magasabb szintje lesz jellemző a vizsgálat megkezdésekor.
Az Európai Tanácsadási Társaság a tanácsadást egy interaktív tanulási folyamatként definiálja, amely az egymással
szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre. Feltételezésünk szerint a tanácsadás (jelen esetben a csoportos
tanácsadás, illetve a tréning) hozzásegítheti az egyént a rögzült maladaptív attitűdök és viselkedésmódok
módosításához (unlearn) és új, adaptív formák tanulásához (relearn). A vizsgált csoportok pszichoedukatív hangsúlyú
tanulócsoportokként működnek, melyek két pilléren nyugszanak: pszichés elemként az attitűd szintet célozzák meg,
az egyén pszichológiai fejlődésén van a hangsúly, az önismeret és tudatosság növelése révén, de ide sorolható a
támogatás és az önbecsülés növelése is, a konstruktív attitűdök fejlesztése; oktatási elemként a releváns készségek
fejlesztése és a birtokolt információ növelése, ez a készség és ismeret szintű fejlesztést foglalja magában. A két elem
függetlensége csak látszólagos: a pszichés elem fejlesztése nagyban segíti az egész tanulási folyamatot, annak
nélkülözhetetlen eleme. A csoportos tanácsadás a csoportterápiától annyiban tér el (sok közös elem ellenére, mint pl.
önismeret fejlődése, személyiségfejlődés), hogy előbbi egy problémamegoldó, pszichoedukatív vagy oktatási alapú
megközelítést használ (Amundson és mtsai, 2013).
Az álláskeresők egyik fontos tanulási feladata lehet az életük feletti irányításnak és egyéni kezdeményezésnek az
újratanulása. A tartós munkanélküliek körében a sorozatos kudarcok következtében, illetve a visszacsatolás
hiányában gyakran alakul ki a tanult tehetetlenség, illetve lesznek kudarckerülők. Ezekhez társulnak az áldozat
szerep más aspektusai, mint a felelősségnek a külvilágra, a másokra való hárítása, a külső támaszokra, forrásokra
való kizárólagos hagyatkozás, az ezektől való függés.
Az álláskeresési technikák tréning olyan csoportos tanácsadási forma, melynek célja, hogy álláskeresési viselkedés
direkt és hatékony fejlesztésével az álláskereső a számára legmegfelelőbb álláshoz jusson. A foglalkozások legfőbb
célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek önmagukról, felfedezzék és fejlesszék a munkavállaláshoz
szükséges kulcsképességeiket (kommunikációs, kooperációs, problémamegoldó, konfliktuskezelő, tervező stb.).
A tréningeken kitűzött cél az álláskeresési kompetencia fejlesztése. A kompetencia háromszintű megközelítését
alapján ez a következő rétegekben valósul meg: a kognitív szint vagy az ismeretek szintje (az elhelyezkedéshez
szükséges alapvető munkaerő-piaci ismeretek, vagyis a „tudni, mit”; a készségek, jártasságok szintjén a tudás
alkalmazása áll a középpontban, vagyis a „tudni, hogyan”; az attitűd szint, mely az egyéni motivációkkal, értékekkel,
személyiségvonásokkal kapcsolatos.
Az álláskeresők fejlesztésében a feltárási folyamat részeként szükséges annak feltárása, hogy az álláskereső
elakadása melyik szinten van: könnyen belátható, hogy aki nem motivált az elhelyezkedésben, annak az ismeret
szintű fejlesztés nem lendíti előre az elhelyezkedését. A tudás szintű elakadás vagy hiányosság (pl. álláskeresési
források ismerete, önéletrajz írási hiányosságok) ritkábbak, mint a készség- és attitűd szintű elakadások (Szűcs A. I.,
2012), bár sokszor a felszínen az előbbiek jelennek meg, az álláskeresők jellemzően ezekről számolnak be.
Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az álláskeresők számára nyújtott speciális csoportos tanácsadás, az
álláskeresési technikák tréning milyen jellegű változásokat okoz a résztvevőkben. A hatás kérdését vizsgáltuk, vagyis
azt, hogy van-e valamilyen hozadéka, és hogy végső soron elősegíti-e a tanácsadás az álláskeresők elhelyezkedését,
vagy hozzásegíti-e őket egy (tovább)képzés elkezdéséhez.
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Vizsgálatunk eredményeinek értelmezésén a hipotézisek mentén vezetjük végig.
Feltételeztük az első hipotézisünkben, hogy különbségek lesznek az Y generáció és az 1982 előtt születettek
bemeneti jellemzői között az eltérő szocializációs háttér miatt. A két alminta iskolázottság szempontjából hasonló
volt, a lemorzsolódás szempontjából sem különbözött a két csoport. A munkanélküliség szubjektív élményét - vagyis
hogy mennyire éli meg kellemesnek vagy kellemetlennek összességében a munkanélküliséget – mind az életkor,
mind az iskolázottság befolyásolta, a kettő között nincsen interakció. Minél iskolázottabb valaki, annál kevésbé éli
meg kellemetlennek. Ez visszavezethető akár a jobb szocio-ökonómiai státuszra, vagyis a stabilabb anyagi helyzetre,
tehát kevésbé szorongatja a munkanélküliséggel járó anyagi lemondás kényszere. A munkaértékek mind a két
csoportnál hasonlóan alakultak: a biztos munkahely kiemelten fontos volt, míg a képzettségnek megfelelő munka
egyöntetűen a rangsor végére került. Szignifikáns különbséget kaptunk a megküzdés kérdőív segítségkérés
dimenzióján: a fiatalabbak hajlamosabbak nehéz helyzetben segítségért folyamodni. Ez lehet a jobb mentálhigiénés
kultúra velejárója, illetve a fiatalok között nem esik olyan negatív megítélés alá az, ha segítséget kér, mint az
idősebbeknél, kulturálisan nem tekintik a „gyengeség jelének”. A szakirodalomban arra vonatkozóan vannak adatok,
hogy a segítségkérés a nők között gyakoribb, mint a férfiak között (pl. Margitics, Pauwlik, 2006). Kopp (2003) szintén
ezt a nemi különbséget ismerteti, és leírja, hogy részben ezzel magyarázzák a férfiak és nők egészségi állapotának,
halálozási arányainak jelentős különbségét, mivel utóbbiak betegség, panaszok esetén általában hamarabb
fordulnak orvoshoz. A mögöttes magyarázóelv azonban ugyanaz lehet, mint a generációk közötti különbség
esetében: a támaszkeresés kulturális megítélése tradicionálisan negatív, a gyengeség, illetve a férfiatlanság jelének
tartják.
Igaz ugyan, hogy nem a szocializációs háttér különbözőségén alapuló generációs különbséggel, de mégiscsak
generációs jellegzetességgel és az életkorral, illetve az annak megfelelő fejlődési szakasszal és normatív krízissel
hozható összefüggésbe az az eredményünk, ami a 25 év alattiak magasabb igényét jelzi az érzelmi támogatás és az
önismeret irányába: a tanácsadási szinteknél a 25 évalatti korosztály körében szignifikánsan gyakoribb volt a
pszichológiai tanácsadás iránti igény, mint a másik két szint iránti. A fiatal felnőttkor, vagy a kialakuló felnőttkor
eriksoni szakasz-feladata lehet az identitás kialakítása (különösen a kitolódó életkort figyelembe véve, amikor az
önállósodás és a „valódi felnőtt élet” elkezdődik), vagy a pályafejlődés-elméletek tekintetében Super esetében az
exploráció. Mindkét elmélet keresés jellegű tevékenységet, feltárást és a próbálgatást rendel ehhez a szakaszhoz,
aminél az érzelmi támogatásnak, az önismeret növelésének különösen nagy szerepe lehet.
A két generáció között sem a reziliencia, sem az énhatékonyság tekintetében nem találtunk szignifikáns
különbséget. Elképzelhető, hogy ennek oka abban keresendő, hogy ugyan a fiatalabb generáció nagyrészt a
rendszerváltás után nevelkedett, azonban a szociális tanulás mégiscsak elsősorban az előző generáció tagjai között
zajlott mind a szűkebb környezet, az elsődleges szocializáció terepét tekintve (szülők és család), mind az
intézményes keretek (óvoda, iskola) viszonylatában. Tehát azokat az értékeket, attitűdöket internalizálták, vették át,
amibe az előző rendszerben a körülöttük élő felnőttek „belenőttek”, az addigra kontraproduktívvá váló viszonyulások
mintegy transzgenerációs módon ivódtak be a fiatalokba. Egy másik lehetséges magyarázat is kínálkozik: ahogy a 39.
ábra mutatja, az Y generáció tagjai nagyrészt pályakezdők. Így náluk a relatíve alacsony (az idősebb generáció
átlagától nem szignifikánsan különböző) énhatékonyság átlag esetleg annak is betudható, hogy (mivel a
kompetenciaérzés megélését nevezi Bandura személyes hatékonyságnak (Kopp, 2001), mivel még nincs
munkatapasztalatuk, ami az egyéni teljesítménynek egy fontos terepe, kevéssé élhették meg a saját
kompetenciájukat, ezért relatíve az elvárhatónál alacsonyabb énhatékonyság szintet mutat a mérés.
Összességében tehát első hipotézisünk részben igazolódott: a generációk közötti különbséget a szocializációs
háttérre visszavezető feltevések nem igazolódtak, de az életkor alapú generációs különbségek, melyek
fejlődéslélektani gyökerekkel rendelkeznek, szépen kirajzolódtak.
A második hipotézisünk arra vonatkozott, hogy azoknál, akik saját indíttatásból vesznek részt a tréningen, nagyobb
változás lesz kimutatható, mint akiket köteleztek a részvételre. Az volt az előfeltételezésünk, hogy a tanuláshoz,
különösen a tapasztalati tanuláshoz, szükséges a belső motiváció és egyfajta nyitottság a befogadáshoz, illetve
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bizalom a megnyíláshoz. A tréning előtti és közvetlen azt követő önértékelés, énhatékonyság, depresszió, reziliencia
és szubjektív jóllét skálákat vetettük össze, és bár a tréning előtti és utáni értékek (egy kivételével) mindegyik
esetben szignifikánsan különböztek egymástól - tehát minden egyes változó mentén fejlődés volt tapasztalható - a
két alminta nem különbözött jelentősen. Elképzelhető, hogy ugyan kötelezték a tréningen való részvételre, tehát
külső motiváció miatt vett részt, de a bevonódás, az újszerű helyzet, vagy a felismerés, hogy profitálhat a tréningből
átkeretezte számára a helyzetet, és megteremtette azt a nyitott állapotot, ami szükséges volt a változáshoz.
A második hipotézist tehát nem tudtuk igazolni.
A harmadik hipotézis kapcsán feltételeztük, hogy a tréning lezárásakor javul a résztvevők általános pszichés állapota
(önértékelés, szubjektív jóllét, általános énhatékonyság, reziliencia, depresszió) a tréning kezdetekor kapott
értékekhez képest. Feltételeztük továbbá, hogy az utánkövetés időszakában ez az érték valamelyest visszaesik, az
önértékelés, az énhatékonyság és a depresszió esetében az alapértékhez képest egy némileg magasabb szinten áll
be. Az elvárt mintázat egyértelműen kirajzolódott, sok esetben statisztikailag is jelentősnek bizonyultak az eltérések.
A 2. és a 3. körben kitöltött tanácsadás-impakt kérdőív skáláin elért eredményeket is összevetettük, és igazolni
tudtuk ott is a visszaesést az utánkövetés időszakára hat kognitív vagy érzelmi-hangulati dimenzión, egy dimenzió
esetében volt növekedés: a viselkedés kapcsán, ott ugyanis szignifikáns növekedés jött ki hosszú távú változásként.
Nem kell hangsúlyozni ennek jelentőségét: igaz ugyan, hogy idővel lanyhulnak a tréning hatásai, amit a tervezés,
vagy az energetizáltság terén okozott azonnali jelleggel, azonban pont a viselkedésé, ami valódi kemény mutató,
mivel a megvalósult akciókat tartalmazza, szignifikáns növekedést mutat hosszú távon is.
A tréning kezdete és lezárása közi változásokat megnéztük abból a szempontból is, hogy a gyakorisági eloszlások
mentén mennyire jelentős kategóriaváltások történnek. Mind az öt változó mentén gyakori volt a pozitív elmozdulás,
(jellemzően az átlagon felüli eredmények aránya növekedett, de az átlag alatti eredmények aránya minden változó
esetében csökkent), előfordultak egy, de akár két kategóriával feljebb sorolódások is. Meg kell említenünk azonban,
hogy a minta jelentős részénél nem volt gyakorisági kategóriaváltás az öt dimenzió mentén, és a depresszió
kivételével (aminél rosszabbodás senkinél nem következett be) mind a négy változó mentén előfordult néhány eset,
akiknél az értékek romlása következett be.
A harmadik hipotézisünket tehát igazolni tudtuk, egyértelműen kirajzolódott az elvárt mintázat. A szubjektív jóllét,
önértékelés, depresszió, énhatékonyság és a reziliencia esetében erős javulás következett be a tréning lezárásakor a
belépési értékekhez képest, az utánkövetés során a legtöbb érték némileg visszacsúszott, és (az első körös mérés
feletti szinten) megállapodott. Mind statisztikai különbözőségvizsgálatokkal szignifikáns eltéréseket kaptunk a
vizsgált, relevánsnak ítélt változókon, mind a változók mintánkra jellemző gyakorisági eloszlását alapul véve pozitív
elmozdulásokról kaptunk képet. Kiemelnénk jelentős pozitív hosszútávú hatásként a viselkedés dimenziót, ami a
megvalósult munkaerőpiaci akciókra kérdez rá, a tanácsadás-impakt kérdőív egyetlen kemény mutatójaként.
Összességében tehát úgy tűnik, a tréning valóban nagyon jelentős hatással van a résztvevők fontos pszichés
mutatóira azonnali jelleggel, ezek a kognitív és érzelmi-hangulati hatások azonban idővel mérséklődnek, ezzel
szemben a megvalósult sikeres cselekvéses dimenzión a változás hosszú távon szignifikánsan növekedést mutat.
A negyedik hipotézisünkben abból indultunk ki, hogy a rezilienciára kognitív- és ego rugalmasságként tekinthetünk,
ezért feltételeztük, hogy a magasabb reziliencia értékkel jellemezhető vizsgálati személyek esetében - mivel a
változásra, a kognitív és attitűdszintű befogadásra és alkalmazkodásra fogékonyabbak - nagyobb mértékű változás
lesz mérhető a tanácsadás-impakt kérdőív skáláin.
A kérdés vizsgálatához a reziliencia mérési adatok alapján két nagy csoportra osztottuk mintánkat a pontszámok
mintán belüli eloszlása alapján: átlagos vagy átlag feletti reziliencia (továbbiakban: magas reziliencia) és átlag alatti
reziliencia (továbbiakbn: alacsony reziliencia). Ezt a két csoportot vetettük össze a tanácsadás-impakt kérdőív
értékeivel. A két csoport között p<0,05 szinten szignifikáns különbséget kaptunk a magas rezilienciával jellemezhető
személyek javára a tanácsadás-impakt kérdőív következő dimenzióin: tudás (knowledge), képességek (skills),
motiváció és energia, társas kapcsolatok, szubjektív jóllét és közérzet, célok, énhatékonyság, optimizmus.
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A negyedik hipotézisünk igazolódott, a magas rezilienciával jellemezhető személyek mind a kognitív jellegű, mind az
érzelmi-hangulati dimenziókon szignifikánsan magasabb változásról számoltak be a tréning lezárásakor, mint az
alacsony rezlienciával jellemezhető vizsgálati személyek.
Az ötödik hipotézisünkben azt fogalmaztuk meg, hogy a különböző trénerek esetlegesen különböző jellegű és
mintázatú változást eredményeznek a résztvevőkben, ennek ellenőrzésére az azonnali hatásokat (tréning
lezárásakor) összehasonlítottuk trénerenkénti bontásban.
A kétmintás t-próba eredményeképpen azt az általános tendenciát láthatjuk, hogy míg a tréning előtt az átlagok
általában jelentősen különböztek, a második körös mérésben (a tréning után) az átlagok mintegy összesimulnak, a
különböző trénerek vezette csoportok közötti különbségek eltűnnek.
Amikor ez egyes trénerekhez tartozó kliensek első és második körös eredményeit vetettük össze, tehát az
egyénenkénti időbeli változást néztük, különbségeket találtunk abban, hogy melyik trénernél jellemzően milyen
változók változtak szignifikánsan. A depresszió minden csoportvezető tagjánál jelentősen változott, a szubjektív
jóllét és az önértékelés egy kivételével mindegyiknél.
Az eredményeink tehát azt mutatják, hogy egyrészt van különbség a trénerek között abban a tekintetben, hogy
jellemzően a csoporttagjaiban milyen jellegű változások zajlanak le, milyen dimenzió mentén fejlődik a kliense
önmagához képest – ez az egyéni szint. A csoportközi összehasonlítások ellenben azt mutatják, hogy a csoportok
bemeneti jellemzői ugyan nagyon különbözőek, de ezek a különbségek a tréning végére eltűnnek, a csoportok közti
különbségek kiegyenlítődnek.
A hatodik hipotézis a munkanélküliség időtartamával kapcsolatos összefüggésekre vonatkozott: feltételeztük, hogy
a hosszabb ideje munkanélküliek között gyakoribb a reménytelenség érzése és a depresszió, és ők kevésbé
valószínűnek ítélik meg az elhelyezkedését, illetve több olyan életterületről fog beszámolni, melyekre a
munkanélkülisége negatív hatással van.
A depresszióval kapcsolatban azt kaptuk, hogy a normál övezetbe tartozók aránya a munkanélküliség hosszával
párhuzamosan csökken, míg az enyhe és a középsúlyos depresszióval küzdők aránya nagyjából állandó mindegyik
csoportban. A tartós munkanélküliek között a súlyos depresszió láthatóan gyakoribb. Érdekes módon a depresszió
pontszám átlaga a pályakezdőknél és a tartósan munkanélkülieknél a legmagasabb belépéskor.
Amikor a tréning hatására létrejövő változást vizsgáltuk, az derült ki, (a korábbi eredményeink alapján már tudtuk,
hogy összességében nagyon jelentős elmozdulás van a depresszió szintjében), hogy nagyjából a munkanélküliség
időtartamának növekedésével egyenesen arányos a depresszió csökkenése (tehát minél régebb óta munkanélküli
valaki, annál nagyobb mértékben csökken a depresszió a tréninget követően). A 3-6 hónapja munkanélkülieknél egy
inflexiós pont van változás tartóssága szempontjából: akik ennél rövidebb ideje munkanélküliek, vagy pályakezdők,
azoknál az utánkövetés időszakára valamelyest emelkedik a depresszió értékük, akik ennél hosszabb ideje, azoknál
kismértékű további csökkenés következik be.
A munkanélküliség időtartamát és a reménytelenség mértékének viszonyát vizsgálva nagyjából egységesen egy U
alakú összefüggés bontakozik ki: a pályakezdők, illetve a nagyon rövid ideje munkanélküliek, és a tartós
munkanélküliek jellemezhetőek a legmagasabb reménytelenséggel, a köztes régióban az átlagértékek
alacsonyabbak. Ezek az eredmények jól értelmezhetőek a szakaszelméletek keretei között: a frissen munkanélkülivé
váltak még az első sokk hatása alatt állnak, a gyászfolyamat elején tartank, és még nem alkalmazkodtak a
helyzethez, nem sikerült még átkeretezniük azt. A tartós munkanélküliek (mintánkban a szakirodalmi adatok alapján
az egy évnél hosszabb ideje munkanélkülieket soroltuk ide) pedig már a stagnálással, frusztrációval és apátiával
fémjelzett hullámvölgyben vannak, amikor a sorozatos elutasítás és kudarcélmény hatására már időről időre
lemondanak az elhelyezkedésről. Ezt alátámasztja az az eredményünk is, miszerint a munkanélküliség időtartama és
az elhelyezkedés valószínűségi becslése között r=-0,137 korrelációt találtunk (p<0,05), vagyis minél régebb óta
munkanélküli, annál esélytelenebbnek látja, hogy rövid időn belül elhelyezkedik.
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Összességében tehát igazolódtak feltételezéseink: a hosszabb ideje álláskeresők több szempontból rosszabb
pszichés állapotban vannak (depresszió és reménytelenség), mint akik rövidebb ideje munkanélküliek. Adódott
azonban két váratlan eredmény is: a markánsabb az az, hogy a pályakezdők sok változó tekintetében hasonlóan
rossz mutatókkal rendelkeznek, mint a tartós munkanélküliek - mind a tréning elkezdésekor jellemző depresszió
csoportátlag, mint a reménytelenség átlaguk szinte megegyezik. A másik az az, hogy a frissen munkanélkülivé váltak
szintén viszonylag rossz mentálhigiénés állapotban vannak. Az általunk feltételezett lineáris összefüggés helyett
tehát egy U alakú összefüggést kaptunk, ami a szakaszelméletek segítségével jól értelmezhető.
Az volt az elképzelésünk, hogy az elhelyezkedésre vonatkozó valószínűségi becslés az egyén pszichés jóllétével
összefüggésben van, ezt fogalmaztuk meg a hetedik hipotézisben. Azt találtuk, hogy akik több esélyt láttak arra,
hogy munkát kapjanak, szignifikánsan magasabb szubjektív jólléttel, optimizmussal és rezilienciával voltak
jellemezhetőek, szemben azokkal, akik kevés esélyt láttak rá: rájuk szignifikánsan magasabb depresszió pontszám
volt jellemző.
Összefoglalva: azok tehát, akik összességében jobban érzik magukat a bőrükben munkanélküliként is, biztosabbak
abban, hogy elhelyezkednek. Ezt azért tartjuk fontos kérdésnek, mert véleményünk szerint ez a valószínűségi becslés
egyfajta kognitív kiértékelésnek tekinthető, ami az egyén megküzdési folyamataiban központi jelentőségű: ez
alapján dönti el, hogy mi lesz a következő lépése, mit kezd a helyzettel, milyen jellegű megküzdési módot alkalmaz,
mennyi energiát fektet bele. Ez a kiértékelés döntő abból a szempontból, hogy mennyire minősíti kontrollálhatónak
a helyzetet, hogyan ítéli meg, mennyire tudja az aktivitásával kontrollálni és befolyásolni a szituációt. Könnyen
belátható, hogy ha valaki esélytelennek látja az elhelyezkedését, akkor ez az általa tett erőfeszítésben és
aktivitásban tükröződni fog.
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104. ábra: A magatartás szabályozásának játékelméleti modellje az ember-környezet rendszerben (Kopp, 2011)

A 104. ábra egy integratív ábra a magatartás szabályozásáról, mely egy rendszerben kezeli a megküzdéssel
kapcsolatban mind a folyamatot, mind a kimeneteket (pszichés, szomatikus és viselkedéses) és visszacsatolásokat, a
kognitív kiértékelést. Ez utóbbi kapcsán jól látszik, hogy az észlelt kompetencia és az észlelt elvárások összevetését
követően, a kiértékelés dönti el, hogy milyen vágányon megy tovább a viselkedés.
8. hipotézis: az iskolázottság kapcsán az volt a prekoncepciónk, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők inkább konkrét információt várnak a tanácsadástól. A hipotézist igazolni tudtuk: az iskolai végzettség
növekedésével párhuzamosan csökken a tanácsadás konkrét és informatív jellege iránti igény és nő a mélyebb,
pszichológiai tanácsadás iránti elvárás. A kevésbé iskolázottak egyrészt kevesebb ismerettel rendelkeznek arról,
hogy mit várhatnak egy tréningtől és az iskolai mintáik alapján elsősorban információkat, oktatást várnak. Másrészt
elképzelhető, hogy valóban nekik van a legnagyobb információs deficitjük, mivel az öninformálódás terén relatíve
hátrányban vannak.
A munkanélküliség időtartama kapcsán az a tendencia rajzolódott ki, hogy a pályakezdőknél és a nagyon rövid ideje
munkanélkülieknél a legmagasabb az igény az érzelmi támogatásra és önismeretre, a mélyebb jellegű tanácsadásra;
majd a munkanélküliség fennállásának hosszával párhuzamosan egyre csökken ez az igény, és átadja helyét
fokozatosan az információ fókuszú, inkább kognitív, ismeret szintű tanácsadás iránti igénynek. A tartós
munkanélkülieknél kicsit módosul ez a tendencia: náluk ugyan tovább nő az információs tanácsadás iránti igény, de a
pszichológiai tanácsadás iránti igény is magasabb egy kicsit, a konzultáció rovására (66. ábra). A pályakezdők
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esetében a pszichológiai tanácsadás iránti igény legalábbis részben életkori sajátosságokkal lehet összefüggésben:
láttuk, hogy a pályakezdők mind az Y generációhoz tartoznak (39. ábra), és azt is tudjuk, hogy a 25 év alattiak
szignifikánsan nagyobb arányban igénylik a pszichológiai tanácsadást (37. ábra). Ez utóbbit a nagyobb önismereti
igény okán az eriksoni pszichoszociális fejlődés elmélet identitáskeresésére, valamint Super exploráció szakaszára
vezettük vissza. A tartósan munkanélküliek és a frissen elbocsátottak (munkanélküliség időtartama 0-2 hónap)
magasabb pszichológiai tanácsadás iránti igényét jól alátámasztja és magyarázza a 6. pontban kapott eredmény,
miszerint a munkanélküliség időtartama és a reménytelenség U alakú összefüggést mutat: a munkanélküliség
időtartama szempontjából a két szélső kategória, (valamint a pályakezdők) érték el átlagban a legmagasabb
pontszámot a reménytelenség skálán.
Megnéztük a különböző tanácsadási szintet igénylők eloszlását a megküzdési módok mentén, és meglehetős
egyöntetűséggel kirajzolódott, hogy a pszichológiai tanácsadást igénylők érték el a legmagasabb értéket mindegyik
dimenzión (egyet leszámítva, a céltudatos cselekvést, mert ott a 2. szintet megjelölők kapták az első helyezést.) Ez
arra utalhat, hogy ők nem egy deficit kompenzálásához igénylik az érzelmi támogatást és az nagyobb önismeretet,
mivel magasan funkcionáló coping stratégiákkal rendelkeznek.
Kiemelten jelentős kérdéssel foglalkozik a 9. hipotézis: megvizsgáltuk, hogy azok, akik az utánkövetéskor arról
számoltak be, hogy elhelyezkedtek, milyen jellemzőkkel bírtak, miben tértek el a másik almintától (akikről nem
tudjuk, hogy elhelyezkedtek-e).
Azt találtuk, hogy azok, akikről tudjuk, hogy sikerült elhelyezkedniük, mindannyian 35 év alattiak; magasabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek, és ez az összefüggés az iskolázottság és az elhelyezkedettek létszáma között nagyjából
lineáris: a legnagyobb arányban az egyetemi végzettséggel, valamivel kevesebben felsőfokú szakképzettséggel vagy
főiskolai végzettséggel, és jelentősen kevesebb szakmunkás bizonyítvánnyal illetve érettségivel rendelkező számolt
be elhelyezkedésről. A felsőfokú végzettségűek szignifikánsan felülreprezentáltak az elhelyezkedettek között.
Megvizsgáltuk itt is az önkéntesség kérdését, vagyis azt, hogy volt-e különbség az arányokban azok között, akik
maguk kezdeményezték a tréningen való részvételt és azok között, akiket köteleztek a részvételre. Azt a szignifikáns
eredményt kaptuk, hogy azok között, akik saját elhatározásból vettek részt a tréningen, magasabb arányban voltak
az elhelyezkedettek.
Megvizsgáltuk, hogy azok, akikről biztosan tudjuk, hogy elhelyezkedtek, milyen régen veszítették el az előző
munkahelyüket. A munkanélküliség hosszával párhuzamosan csökken azok aránya, akik elhelyezkedtek: az
elhelyezkedettek aránya a pályakezdők között a legmagasabb, utána jön a legfeljebb két hónapja, majd a 3-6
hónapja álláskeresők csoportja, végül a legfeljebb 12 hónapja álláskeresőké. A tartós munkanélküliek közül senki
nem jelezte, hogy elhelyezkedett volna.
A pszichológiai változókra áttérve a két csoport között szignifikáns különbséget kaptunk a valószínűségi becslésben
arra vonatkozóan, hogy mennyire tartja valószínűnek, hogy két hónapon belül el tud helyezkedni: akik a
későbbiekben elhelyezkedtek, sokkal inkább hittek benne. Visszautalnánk arra, hogy a 7. hipotézisben a
valószínűségi becslésnek kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a kognitív kiértékelés okán, az itt igazolódni látszik.
Az elhelyezkedettek szignifikánsabb jobb érzelemfókuszú és problémafókuszú megküzdési móddal jellemezhetőek.
Érdekes különbség még a munkanélküliség-teher indexen tapasztalt néhány eltérés: az elhelyezkedettek a
korábbiakban kevésbé érezték a munkanélküliségük negatív hatását az anyagiakra, sőt, enyhe javulásról számoltak
be, szemben a másik csoporttal, akik valamivel kicsit erősebb és negatív hatásról számoltak be. Ez arra is utalhat,
hogy az a réteg tudott újra elhelyezkedni, akit a munkahelyének elvesztése nem rengetett meg drámaian anyagilag.
A két csoport összevetése után megnéztük azt is, hogy önmagukhoz képest mennyire fejlődtek a tréning hatására,
tehát a bemeneti változókat vetettük össze egymintás t-próbával a tréninget követő mérésekkel. Érdekes módon az
elhelyezkedettek csoportja valamivel kevesebb területen fejlődött, mint a másik csoport, és nem is lehet azt
mondani, hogy eleve magasabbról indultak volna: nagyjából hasonló bemeneti értékeik voltak.
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Összességében nem kaptunk itt meglepő eredményeket: a szociodemográfiai szempontból jobb helyzetű (fiatal,
felsőfokú végzettségű, relatíve rövid ideje munkanélküli vagy pályakezdő) fiatalokról tudjuk, hogy elhelyezkedtek.
Rájuk, mivel eleve jobb státusúak, kevésbé hatott a munkanélküliség gazdasági szempontból. A megküzdés terén
jobb eredményeik vannak, és jelentősen valószínűbbnek ítélték meg az elhelyezkedésük esélyét.
A 10. hipotézis kapcsán kliens típusokat azonosítottunk klaszteranalízis segítségével. A klaszterképzés alapjául öt
változó szolgált: a depresszió, a reziliencia, az énhatékonyság, a szubjektív jóllét és az önértékelés. Négy klaszterünk
kifejezetten arányosan fedte le a mintánkat, és nagyon jól elkülönülő csoportokat kaptunk. A következő
jellemzésekhez kiemeltük az egyes klaszterekre jellemző kiugró jellegzetességeket, általában az alsó vagy felső
markáns értékeket vettük figyelembe a klaszterek egymás közti összehasonlításánál, illetve a típusok egymáshoz
képesti, relatív mintázatát emeltük ki.
Az első típusba, amit ambivalenseknek neveztünk el, olyan vizsgálati személyek tartoznak, akik a klaszterkategória
alapját képező öt változó közül négyen az átlagosból eggyel magasabb-ba kerül a tréning végére. Ehhez képest
némileg meglepő, hogy a tanácsadás-impakt kérdőíven minden egyes dimenzión ők érik el a legalacsonyabb
pontszámot. A látszólagos ellentmondás véleményünk szerint feloldható: míg az első mérés objektívnek tekinthető,
(hiszen validált tesztekkel mérjük fel bizonyos változók mentén a tréning előtt, majd utána, és ezeket az
eredményeket vetjük össze), addig a tanácsadás-impakt kérdőív, mely az észlelt változásra kérdez rá, ilyen
értelemben szubjektív: mit érez a kitöltő, mennyit fejlődött. Itt fontos közvetítő lehet a tudatosság szintje. Az első
klaszterbe tartozóak látják a legvalószínűbbnek, hogy elhelyezkednek (a tréning elején és a végén is), ugyanakkor ők
látják legkevésbé valószínűnek, hogy hajlandók változtatni az életükön, ha elhelyezkednek. (Ez alapján a két
ellentmondásos attitűd alapján neveztük el). A munkanélküliség pozitívan hatott a passzív kikapcsolódásukra, az
aktív pihenésükre és önmaguk fejlesztésére, ugyanakkor nagyon negatívan hatott az anyagi helyzetükre.
A második klaszter, ami az érzelmi alapon reagálók jelzőt kapta, főleg átlagos értékekkel rendelkezik a
klaszterkategória alapját képező öt változó mentén, és ezek közül egyik sem változott a tréning hatására. Ellenben
ennek a klaszternek a tagjai érték el toronymagasan a legnagyobb értékeket a tanácsadás-impakt kérdőív összes
dimenzióján, vagyis ők számoltak be legjelentősebb változásról a tréning kapcsán, ami véleményünk szerint egyfajta
lelkes attitűdnek is tekinthető. Az elnevezés másik oka abban keresendő, hogy a megküzdésben az érzelemfókusz
főfaktoron is, és a segítségkérés, alkalmazkodás, visszahúzódás dimenziókon egyaránt ők kapták a legmagasabb
pontszámot. A lelkes jellegükhöz további adalék, hogy ők nagyon hasznosnak ítélték meg a tréninget, és hogy
nagyon valószínűnek tartják mind a tréning előtt és után is, hogy változtatnak az életükön. A diszfunkcionális
attitűdök közül a külső kontroll és a perfekcionizmus jellemző rájuk.
Látható, hogy az ambivalensek és az érzelmi alapon reagálók tanácsadás-impakt értékei és az öt validált skála
eredményei (depresszió, énhatékonyság, reziliencia, szubjektív jóllét és önértékelés) első ránézésre szöges
ellentétben állnak egymással. Az egymásnakfeszülést azzal oldottuk fel, hogy a két mérés jellegét is bevontuk az
értelmezésbe: míg az egyik esetben egy objektív mérési eredményről van szó, addig a másik egy önbeszámolós
skálázás, a változás szubjektív élményére kérdez rá. Feltételezzük, hogy más személyiség és vérmérséklet áll
mögöttük: az első klaszter esetében a mérhető, objektív változás mellett úgy érzik, keveset változtak, az érzelmi
alapon reagálók pont fordítva: mérhetően nincs náluk változás (legalábbis kategória-váltás), de roppant lelkesen
óriási fejlődésekről számolnak be.
A harmadik klasztert öntudatos problémamegoldó csoportnak neveztük el. Eleve átlagosnál magasabb értékekkel
indultak minden dimenzión, de a tréning hatására még tovább fejlődtek némelyikben. A megküzdés kapcsán ők a
problémafókuszú megküzdés főfaktoron, továbbá a céltudatos cselekvés és a problémaelemzés dimenziókon is a
legmagasabb pontszámot érték el, ugyanakkor a legalacsonyabb pontszám az övék lett az érzelemközpontú, az
érzelmi indíttatású cselekvés, a visszahúzódás és alkalmazkodás dimenziókon. Látható, hogy egy nagyon
pragmatikus és jó adottságokkal rendelkező csoportról van szó. A diszfunkcionális attitűd skálán negatív
eredményeket kaptak a teljesítményigény, a szeretettség és a külső elismerés igény dimenziókon, ami némi
alulszocializáltságot, illetve öntörvényűséget sejtet. A külső kontroll érték náluk a legjobb, nulla körüli. A tanacsadás-
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impakt kérdőíven azt adták meg, hogy a társas kapcsolatok, a célok és a megvalósult viselkedés területén fejlődtek
sokat. A legkevésbé ők élik meg kellemetlennek a munkanélküliséget, és a munkanélküliség-teher indexből kiderül,
hogy a munkanélküliség pozitívan hatott önmaguk fejlesztésére, aktív pihenésére, passzív kikapcsolódására és társas
kapcsolataikra.
A negyedik klaszter a nehezen megküzdők elnevezést kapta. Az átlagnál alacsonyabb bejövő értékekkel rendelkeznek
mind az öt változón, és ezek egyáltalán nem változnak, kivéve a depressziót, amin a nagyon rossz (átlagnál
jelentősen magasabb) kategóriából átkerülnek a legjobb kategóriába. A diszfunkcionális attitűdök közül rájuk
jellemző a legmagasabb külső kontroll, és a tréning előtt és után is ők érzik legkevésbé valószínűnek, hogy
elhelyezkednek. Ők élik meg a klaszterek közül a legkellemetlenebbnek a munkanélküliséget. A tanácsadás-impakt
kérdőíven a tudás és a képességek skálán viszonylag nagy változást érnek el (talán azért is, mert alacsony
tudásszinttel kerültek be, és relatíve óriásit fejlődtek a tréningen). A megküzdés terén a legszerencsétlenebb
stratégiákban érték el a legmagasabb pontszámokat: az érzelmi indíttatású cselekvés és az érzelmi egyensúly
keresése, ellenben a legalacsonyabb pontot ők kapták a problémaelemzés, a céltudatos cselekvés dimenziókon, és
összességében a problémafókuszú megküzdés főfaktoron. Magas pontot kaptak még az alkalmazkodás és
visszahúzódás, segítségkérés dimenziókon. A munkanélküliség hatásai náluk csak negatív színezetben jelentkeztek,
majdnem minden területen náluk hatott legjelentősebb mértékben negatívan a munkanélküliség, ezek közül a
legkiugróbbak: az egészségre, a táplálkozásra, a családon kívüli társas kapcsolatokra, anyagi helyzetre és a családi
kapcsolatokra.
A 11. hipotézisben a nemi különbségekre fókuszáltunk. Érdekes és statisztikailag jelentős eredményként kaptuk,
hogy a munkaértékek között a férfiaknak fontosabb a jó munkahelyi légkör, mint a nőknek. A tanácsadási szinttel
kapcsolatos elvárások kapcsán egyértelmű és szignifikáns eredményünk a lineáris összefüggés a tanácsadás
mélysége és a nemek között: minél mélyebb szinteket érint a tanácsadás, annál nagyobb arányban igényelték azt a
nők a férfiakkal szemben. Az információs tanácsadást (1. szint) még nagyjából fele-fele arányban, a konzultációt kb.
40-60 % férfi-nő arányban, a pszichológiai tanácsadást 70%-30% jelölték meg a férfiak és nők, mint elvárást. A
diszfunkcionális attitűdök közül a perfekcionizmusban értek el a nők jelentősen magasabb pontokat, ami talán a
nevelésre és szocializációs okokra vezethető vissza. Ez az adat a szakirodalomban is előkerül: Kovács, Jakab, Kopp
(2001) leírják, hogy a legkifejezettebb a nő-férfi különbséget a perfekcionizmus és az omnipotencia esetében
találták. A középkorú nők esetében kiemelendő a perfekcionizmus férfiakhoz és a többi korosztályhoz képest kiugró
értéke (35%). A tanácsadás-impakt kérdőív néhány skáláján a nők szignifikánsan magasabb eredményeket értek el:
bizalom és nyitottság, hangulat, elégedettség, értő figyelem, a probléma újrakeretezése és szempontváltás, továbbá
a tervezés.
A nemi különbségek kapcsán a két bemutatott eredmény között szeretnénk egy lehetséges összefüggésre
rávilágítani: egyik oldalon a nők gyakrabban igényelték a mélyebb pszichológiai tanácsadást, a másik oldalon a
tanácsadás-impakt kérdőívnek az elégedettségre és a tanácsadás folyamatára vonatkozó főfaktorain magasabb
eredményt értek el. Kiemelnénk, hogy pont a tanácsadóval való kapcsolat jellemzői, a folyamat és rapport, a bizalmi
légkör, a nyitottság, a hangulat és elégedettség, és az értő figyelem voltak azok a dimenziók, amiken szignifikánsan
magasabb pontjaik voltak, mint a férfiaknak – és pont ezek azok a fő ismérvek, amik jellemzően egy mélyebb
pszichológiai tanácsadásnál megjelennek.
Az első útmodellben a munkanélküliség társas kapcsolatokra vonatkoztatott teher indexe, amit a tréning előtti
mérési adat, a második körben, azaz a tréning után mért szubjektív jóllétet közvetlenül nem befolyásolta. Az
érzelemfókuszú megküzdés magasabb mértéke azonban hatással van a Beck-féle depresszióra, ami szubjektív
jóllétet negatívan befolyásolja. A depresszió negatívan hat az önértékelésre, az önértékelés pozitívan a szubjektív
jóllétre.
A második útmodellben a célok és az énhatékonyság meghatározzák a motiváció, energia skála pontszámait. A
legerősebb befolyással a motiváció, energia van az aktívabb álláskeresésre, de ugyanez a tervezésre is nagy hatással
van. A célok szintén erős befolyással bírnak a tervezésre, de a célokra az énhatékonyság mértéke fejti ki a
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legnagyobb hatást. Az énhatékonyság nagyban befolyásolja a problémafókuszú megküzdést, ami az
időstrukturálásra hat pozitívan, az pedig a célokon és tervezésen keresztül az aktívabb álláskeresésre.
A kutatásunk egyik jelentős hozadéka és újítása lehet a már sokszor emlegetett tanácsadás-impakt kérdőív. A
kérdőívet a szakirodalomban leírt indikátorváltozók alapján állítottuk össze. Átfogó módon igyekszik megragadni
azokat az egyéni szintű változókat, amelyek mentén releváns fejlődés várható egy álláskeresési
kompetenciafejlesztő tréning után. Célja, hogy a (csoportos vagy egyéni) tanácsadáson részt vett álláskeresőnél az
átélt változásokról, a szolgáltatás hatásáról és annak mintázatáról képet kapjunk. Az elégedettségre vonatkozó
faktor kapcsán Juhász (2010) tanácsadással való elégedettség kérdőívének „kapcsolat” dimenzióját vettük alapul
(bizalmi légkör, ülés hangulata, értő figyelem, nyitottság), és alkottuk meg a saját három dimenziót (bizalom és
nyitottság; hangulat, elégedettség; értő figyelem). A kérdőív kifejezetten a változásokra kérdez rá, („Kérem, jelölje
meg, hogy milyen mértékű változást tapasztalt a tréning hatására a következő területeken!”).
A kérdőív dimenzióit három nagyobb faktorra lehet rendezni: a tanácsadás folyamata (kapcsolat a tanácsadóval és
érzelmi támogatás, probléma újrakeretezés és szempontváltás), elégedettség (bizalom és nyitottság, hangulat és
elégedettség, értő figyelem). A harmadik faktor a tanácsadás kimenetei, ahova 11 dimenzió tartozik.
A megbízhatósági mutató Cronbach alfa minden dimenzió esetében a kívánatos 0,7 felett van, ez alól egyedüli kivétel
a viselkedés dimenzió, ami néhány ezrelékkel alatta található. Ha megnézzük ennek a dimenziónak az itemeit („Több
időt töltök álláskereséssel”, „Elkezdtem egy képzési/oktatási programot”, „Önkéntesként vagyok aktív egy
szervezetnél”, „Sikerült elhelyezkednem”) rögtön érthető az oka: ezek teljesen eltérő tevékenységformák, amik
ráadásul jellemzően kizárják egymást.
A tanácsadás impakt kérdőívnek megvizsgáltuk a külső validitását, a kettőből az egyik együttjárás gyenge, de
szignifikáns volt (szubjektív jóllét), az énhatékonyság kapcsán nem kaptunk szignifikáns eredményt.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
Munkánk egyik kiemelt célja és missziója, hogy a társadalmi hasznosságot növelje: ahhoz a temékeny
interdiszciplináris kapcsolódáshoz és információáramláshoz szeretnénk hozzájárulni, melyet a bevezetőben
bemutatott 1. ábra szemléltet a kutatás, a szakpolitika, a gyakorlat és az elmélet között, és amely a hatékony
tanácsadás előfeltétele. Néhány következtetést, javaslatot szeretnénk tehát megfogalmazni a kutatásunk alapján.
Legalapvetőbb konklúziónk az, hogy az általunk vizsgált álláskeresési technikák tréning nagyon jelentős változásokat
indukált a résztvevőkben. Rövidtávon a fontos indikátorok mentén igen jelentős arányban fejlődtek szignifikánsan a
vizsgálati személyek, elsősorban természetesen a puha változók (pszichológiai jellemzők) mentén. Idéznénk az
elméleti bevezetőnkből Sachdevet és munkatársait (2006), akik rámutatnak, hogy a puha mutatók sok esetben a
kemény mutatók előfutáraiként működnek, és ezekre, mint a jövőbe való beruházásra kell tekinteni, illetve Hughes
és Gration megállapításait (2009b), miszerint a puha mutatók a hosszabb távú, keményebb kimenetekhez vezető
szükséges és köztes lépcsőként működnek. Ezek a kijelentések vizsgálatunkban is igazolódtak, hiszen akiknek
sikerült az elhelyezkedés az utánkövetés időszakában, azok mind jelentősen jobb pszichés állapotban voltak.
Úgy tűnik tehát, a professzionális csoportos tanácsadásnak helye van az álláskeresők támogatásában. A segítés
lényege itt nem abban rejlik, hogy közvetlenül állást adnak nekik: ehelyett képessé teszik a résztvevőket arra, hogy
önmaguk találják meg a legmegfelelőbb állást. A passzív segített szerepbe helyezés helyett kontrollt és eszközöket ad
az álláskereső kezébe, amik segítségével önállóan, saját erőfeszítés árán érhetik el céljukat (Tauszik, 2010).
A tréningeken kitűzött cél az álláskeresési kompetencia fejlesztése. Az álláskeresők hatékony fejlesztésében a
feltárási folyamat részeként elengedhetetlen annak feltárása, hogy az álláskereső elakadása melyik szintre tehető:
kognitív szint vagy az ismeretek szintje, mely az elhelyezkedéshez szükséges alapvető munkaerő-piaci ismereteket
foglalja magában („tudni, mit”); a készségek, jártasságok szintje, ahol a tudás alkalmazása áll a középpontban
(„tudni, hogyan”); vagy attitűd szint, mely az egyéni motivációkkal, értékekkel, személyiségvonásokkal kapcsolatos.
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Könnyen belátható, hogy aki nem motivált az elhelyezkedésben, annak az ismeret szintű fejlesztés nem lendíti előre
az elhelyezkedését. A tudás szintű elakadás vagy hiányosság (pl. álláskeresési források ismerete, önéletrajz írási
hiányosságok) valójában ritkábbak, mint a készség- és attitűd szintű elakadások (Szűcs A. I., 2012), fontos tehát az
egyensúly megteremtése a kínálat és a szükséglet között.
Itt említenénk meg Amundson és munkatársai (2013) véleményét, miszerint a munkavállalói orientáció (a tudás és a
készségek átadása) és a támogatás kapcsolatát vizsgálva fontos hangsúlyozni azok egyenrangúságát. Kutatási
eredményeik azt mutatják, hogy azok, akik érzik a támogatást, jobban tanulnak: a támogatás úgy tűnik, elsődleges, a
tanulás követi azt. Saját kutatási eredményeink közül pedig utalnánk arra, hogy milyen nagy arányban jelölték meg a
pszichológiai tanácsadást igényként, ami jelzi a támogatás és önismeret iránti szükségletet az álláskeresők részéről.
Fontos eredménye a kutatásunknak, hogy a pályakezdők sok változó tekintetében hasonlóan rossz mutatókkal
rendelkeznek a pszichés státuszt tekintve, mint a tartós munkanélküliek. Ezek az eredmények egybevágnak más
kutatások által megfogalmazottakkal (pl. Bánfalvy, 1992). Figyelembe véve a hazai és európai aktuális helyzetet és a
tendenciákat (Magyarországon 2009-től már minden negyedik munkanélküli a 25 év alatti korosztályból kerül ki, és
2012-ben a 15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája közel 30%-ra nőtt,) láthatjuk, hogy igen jelentős, és egyre
súlyosbodó problémával állunk szemben. Bánfalvy (2003) kiemeli, hogy a gazdasági problémák a munkanélküli
pályakezdő fiataloknál nemcsak olyan következményekkel járnak, hogy munkanélküliként alacsony jövedelemből
kell élniük, hanem a munkanélküliség miatt nehézzé vált számukra, hogy elszakadjanak a családjuktól, házasságot
kössenek, és saját családot alapítsanak. Beleragadnak tehát a gyerek szerepbe, az eltartotti állapot abnormálisan
meghosszabbodik a munkanélküliség alatt – így tehát egy pszichoszociális fejlődésbeli elakadást okoz náluk. A
pályakezdő fiataloknál gyakori igényként jelent meg a pszichológiai tanácsadás igénye, amit mi részben
identitásfejlődésbeli normatív krízisként magyaráztunk, de fontos összetevője lehet a magas szorongás és
reménytelenség is, amiről képet kaptunk. A pályakezdőkkel tehát kiemelten szükséges foglalkozni.
A másik csoport, ami sok mutató mentén rosszabb eredményeket tudott felmutatni, a tartósan munkanélküliek
csoportja: ők több szempontból rosszabb pszichés állapotban vannak (depresszió és reménytelenség), mint akik
rövidebb ideje munkanélküliek. Igen nagy gond, hogy a munkanélküliség az esetek nagy részében tartós állapotot
jelent, ha van is kilépés, az gyakran vagy ideiglenes (pl. néhány hónapig tartó közmunka), vagy ha tartós, akkor az
inaktivitás irányába történik. 2012-ben a saját maguk egy évvel korábbi státusát munkanélküliként megjelölők 40%-a
egy évvel később is munkanélküli, kevesebb mint egyharmaduk tudott foglalkoztatottként visszalépni a
munkaerőpiacra. Ugyanezt a nagyarányú „bent ragadást” jelzi, hogy a munkanélküliek közül fele (46,7%-a) tartós
munkanélküli (legalább már egy éve állást kereső), és ennek 51,4%-a igen tartós munkanélküli (legalább 2 éve állást
kereső) volt 2012-ben (Statisztikai Tükör, 2012). Amint Tauszik (2010) kiemeli, ők nem csak a munkahelytől, de a
munka világától is eltávolodtak. Ahogy a munkanélkülivé válás, úgy a munkába állás is változás és tanulás, és annál
nagyobb változás, minél régebben és minél messzebbre távolodott el valaki a munka világától. A tartósan
munkanélküliek munkaerőpiaci (re)intergrációja sokkal nehezebb és több erőfeszítést igényel, mint a korábbi
visszavezetés vagy a prevenció, így a cél minél előbbi elhelyezkedés elősegítése.
Kutatásunkban azt találtuk, hogy a későbbiekben elhelyezkedettek valószínűbbnek ítélték meg az elhelyezkedési
esélyeiket, továbbá azt találtuk, hogy akik több esélyt láttak arra, hogy munkát kapjanak, szignifikánsan magasabb
szubjektív jólléttel, optimizmussal és rezilienciával voltak jellemezhetőek, szemben azokkal, akik kevés esélyt láttak
rá: rájuk szignifikánsan magasabb depresszió pontszám volt jellemző. A kiértékelés szempontjából tehát ennek a
kognitív tényezőnek is kulcsfontosságú szerepe van az egyén által választott megküzdési mód és az érzett kontroll
szempontjából, ami aztán az általa tett erőfeszítésben és aktivitásban tükröződni fog.
Az álláskeresőknek nyújtott különböző humánszolgáltatások (egyéni és csoportos tanácsadások) jelentőségét nem
lehet eléggé hangsúlyozni: így olyanok is lehetőséget kapnak a mentálhigiénés és pszichológiai ellátásra a
munkanélküliségük révén, akiknek egyébként nem lenne erre lehetősége (a díjmentesen TB alapon igénybe vehető
pszichológiai jellegű szolgáltatások szűkülésével és a szociális ellátórendszer finanszírozásának csökkenésével), ami
mind egyéni, mind társadalmi szinten nyereségnek tekinthető.
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A KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE
A kutatásunk kapcsán elmondható, hogy néhány új(szerű) eredménye van. Az absztrakttól a konkrétig haladva ezek
a következők: az elmélet és értelmezés szintjén új megközelítés a tanácsadás, mint újratanulás és átstrukturálás. A
jelenség szintjén megemlíthető, hogy csoportos tanácsadást hazánkban eddig keveset vizsgálták. Az
operacionalizálás és a kutatás konkrét megvalósítása kapcsán két mérőeszközt említenénk: a munkanélküliség –
teher indexet, amit az egészségteher index alapján fejlesztettünk ki az álláskeresők részére, némi módosítást
végrehajtva rajta: az eddigi csak negatív változások helyett negatív és pozitív irányba is lehetővé tettük a skálázást
felismerve azt, hogy vannak területek és személyek, akiknél pozitív hatása is lehet a munkanélküliségnek. A másik a
tanácsadás-impakt kérdőív, mely az egyéni és csoportos tanácsadás kapcsán létrejövő változásokra kérdez rá, és ami
a pszichometriai mutatók alapján alkalmas erre a célra.
A kutatásunk haszna többrétű lehet: a terület alkalmazott volta miatt a gyakorlatba jól visszaforgatható
eredményekhez vezet, amik akár szakmapolitikai változásokhoz hozzájárulhatnak, és végső soron reményeink
szerint a társadalmi hasznosságot ily módon növelik. A vizsgálat értelmezési keretének, a jelenség elméleti
megközelítésének pedig az elméletek terén lehet hozzáadott értéke az újszerűsége miatt. A csoportos tanácsadás
hatásvizsgálata, azon belül is a speciálisan álláskeresői mintán történő vizsgálat eddig meglehetősen szűz területnek
mondható, a jelenség megismerése és leírása egzakt tudományos módszerekkel önmagában jelentős lehet.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy számos vizsgálat kényelmi mintavételével ellentétben itt terepen, valódi
álláskeresőkkel folytattuk a vizsgálatot; a regisztrált álláskeresőkkel a kérdőívet a tréningek helyszínén vettük fel.
Kutatásunk terepvizsgálat révén ökológiai validitás szempontjából kevéssé támadható, mondhatni, vizsgálatunk „in
vivo” jelleggel folyt. Az adatok megbízhatóságát tovább növeli, hogy longitudinális panelvizsgálatról lévén szó,
ugyanazokat az álláskeresőket vizsgáltuk eltérő időpontokban, így egy-egy személy változását tudtuk nyomon
követni – ez a mintaelemszám tekintetében sajnos negatív következményekkel is járt. A hosszmetszeti
elrendezésnek köszönhetően nem csak az azonnali, de a középhosszú távú hatásokat is feltárhattuk.
Szólnunk kell azonban a vizsgálat korlátairól és gyengeségeiről is. Mint minden önbeszámolós eljárásnál, itt is
felmerül a szociális kívánatosság kérdése. Szintén a mérőeszközökkel kapcsolatos az a megállapítás, hogy bár az
eredményeink arra utalnak, hogy a legtöbb szakmai kritériumnak megfelelnek az általunk kifejlesztett és alkalmazott
eszközök, további tökéletesítésük ajánlott. Némileg absztraktabb kérdés az önbeszámolós módszerrel kapcsolatban,
hogy egyáltalán mennyire képesek emberek ennyire meta-szinten gondolkodni önmagukról, mennyire tudatosak és
mennyire van önismeretük – konkrétabban: mennyire képesek megítélni, hogy pl. milyen elvárásaik vannak a
tanácsadással kapcsolatban, vagy utólag képesek-e megfogalmazni, hogy mi is történt absztrakt szinten a tréning
alatt, milyen jellegű támogatást kaptak tőle.
Sajnálatosan csökkent a visszajelzések száma az utánkövetés időszakára: az eredeti mintánk nagyjából hetede
töltötte ki a tréninget követő 5-8 hónappal a kérdőívünket. Értékesebb lenne a kutatásunk, ha többen maradtak
volna, így a hosszú távú hatásokról is több érvényes mondandónk lenne.
A téma aktualitása és és egyre súlyosbodó jelenléte hazánkban és Európában további kutatásokat indokol.
Mindenképpen hasznosnak tartanánk a mélyebb megismerése érdekében kvalitatív módszerek alkalmazását, pl.
interjú keretében. Érdemes lenne a vizsgálatot országos szintre is kiterjeszteni: egyrészt a szolgáltatások esetleges
eltérő jellegéről és minőségéről is képet kaphatnánk, másrészt az álláskeresők is különböző szociodemográfiai
háttérváltozókkal rendelkeznek az elmaradottabb és fejlettebb területeken, amiről ily módon képet kaphatnánk. A
nagyobb mintavétel lehetővé tenné a további differenciálást és a különböző almintákkal kapcsolatos évényes
következtetések levonását.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Dolgozatunkban álláskeresőknek nyújtott csoportos tanácsadást vizsgáltuk abból a szempontból, hogy az
indikátorváltozók mentén megjelennek-e mérhető különbségek közvetlenül a tanácsadás lezárásakor, illetve 5-8
hónappal később, és hogy végső soron mennyiben segít a tréning az résztvevők elhelyezkedését vagy mennyire
ösztönzi őket egy képzés elkezdésére. Vizsgáltuk, hogy vannak-e olyan bemeneti változók, azaz kliens-jellemzők,
amik a tréning sikerességét bejósolják, vagy valószínűsítik. Kíváncsiak voltunk arra, hogy vannak-e elkülöníthető
kliens-típusok, akiknek a bemeneti és kimeneti változóik jellegzetes mintázatot mutatnak, továbbá útmodell
segítségével kívántunk néhány fő jelenséget magyarázni.
Elméleti megközelítésként a szociális tanuláselmélet alkalmaztuk, mert meggyőződésünk, hogy az egyén
személyiségét átható attitűdök és kognitív struktúrák, és az ezek hatására megvalósuló működésmód tanult, egy
tanulási folyamat hatására jött létre, ezért egy újabb tanulási folyamat ezt módosíthatja, korrigálhatja (unlearnrelearn). Ebben az elméleti keretben vizsgálva a jelenséget, a tanácsadás, mint tanulási folyamat konceptualizálható,
az egyén kognitív stílusa, az általános énhatékonysága, a kognitív kiértékelését befolyásoló tényezők, illetve a
szempontváltás képessége és az átstrukturálás kiemelt jelentőségűek.
A főbb eredmények közé tartozik a tréning nagyon jelentős pozitív hatásának kimutatása a résztvevők túlnyomó
többségénél a depresszióra, énhatékonyságra, rezilienciára és önértékelésre és szubjektív jóllétre; a generációs
különbségek feltárása a tanácsadási igények és megküzdési stílusok terén; a munkanélküliség időtartamának
jelentősége a pszichés státusz vonatkozásában, kiemelve a pályakezdők és a tartós munkanélküliek figyelmet
igénylő helyzetét; a sikeresen elhelyezkedők néhány megkülönböztető jellegzetességének kimutatása; az
elhelyezkedésre vonatkozó valószínűségi becslés, mint a kognitív kiértékelés egyik fontos komponensének
azonosítása; és négy jól elkülöníthető kliens-típus azonosítása. Módszertani újításként kifejlesztettünk egy
tanácsadás-impakt kérdőívet, mely az álláskeresők számára nyújtott tanácsadás hatásainak hasznos
mérőeszközeként szolgálhat a továbbiakban, illetve a munkanélküliség-teher indexet, mely a munkanélküliség
különböző életterületekre gyakorolt hatásait segít feltérképezni. Az eredményeink alapján javaslatokat
fogalmaztunk meg a terep szakemberei számára.
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