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ELMÉLETI BEVEZETŐ 

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 különböző elméletek 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.  

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 

(unlearn-relearn). 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. 

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 (Amundson és mtsai, 2013). 

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy álláskeresési 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 vizsgálatban munkaügyi központok által szervezett álláskeresési technikák tréning résztvevői töltötték ki a 

kérdőívcsomagot. A résztvevők mindannyian álláskeresők. A vizsgálati személyek száma a következőképpen 

alakult: 

 első kör második kör harmadik kör 

összes kitöltő 344 284 55 

 



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 

 

  



EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE  

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 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 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 munkaerő-piaci 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 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 rezilienciával 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. 

Összességében 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. 

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 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. 

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 klaszternak 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. 

A harmadik klasztert öntudatos problémamegoldó csoportnak neveztük el. Eleve átlagosnál magasabb értékekkel 

indultak minden dimenzión, de a tréning hatására még tovább fejlődött 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 

tanácsadás-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 kapcsolataira.  

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 is visszavezethető: a lányokkal szemben gyakran támasztott követelmény, hogy mindenben legyenek 

tökéletesek. 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. 

A kutatásunk egyik jelentős hozadéka és újítása lehet a 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. A kérdőív kifejezetten a változásokra kérdez rá, („Kérem, jelölje meg, hogy milyen mértékű változást 

tapasztalt a tréning hatására a következő területeken!”). Célja, hogy a (csoportos vagy egyéni) tanácsadáson részt 

vett álláskeresőnél az átélt változásokról, a szolgáltatás hatásáról és annak mintázatáról képet kapjunk. A kérdőív 



dimenzióit három nagyobb faktorra lehet rendezni: a tanácsadás folyamata, elégedettség és a tanácsadás 

kimenetei. 

A tanácsadás folyamata (process) 

 

kapcsolat a tanácsadóval, érzelmi 
támogatás 

probléma újrakeretezés, szempontváltás 

A tanácsadás kimenete (outcome) 

ismeret/tudás szint (knowledge) 

készség, képesség szint (skills) 

tervezés 

motiváció, energia 

viselkedés 

társas kapcsolatok 

szubjektív jóllét, önértékelés, közérzet 

célok 

énhatékonyság 

időstrukturálás 

optimizmus 

Elégedettség 

bizalom és nyitottság 

hangulat, elégedettség 

értő figyelem 

 

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.  

A KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE  

A kutatásunk kapcsán elmondható, hogy néhány új(szerű ) aspektusa van. Az absztrakttól a konkrétig haladva 

ezek a következők: az elmélet és értelmezés szintjén új megközelítés a tanácsadás, mint problémamegoldás, 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 említenék: 

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. A másik a tanácsadás-impakt kérdőív, mely az egyéni és csoportos tanácsadás kapcsán 

létrejövő változásokra kérdez rá. 

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 növeli. 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. 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. 

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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