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A dolgozat az énpercepciók szerepét vizsgálja a hallgatói sikerességkritériumok 

kontextusában. Az énpercepciók közül az észlelt kompetenciák kerültek a kutatás fókuszába, 

mivel a kompetenciamérések a felsőoktatásban is egyre nagyobb szerepet töltenek be, 

másrészt a kompetencia konstruktumán keresztül számos más sikerességi tényező 

megragadható, mint például a szakmai szocializáció sikeressége vagy a pszichológiai jóllét. 

Az képességek észlelésében a kognitív aspektus mellett az affektív komponens is fontos 

szerepet játszik, a hallgatók sikerességében a kompetencia érzése ugyanolyan fontos lehet, 

mint annak a tudása, hogy milyenek a képességeik.  

Bevezetés 

A felsőoktatási intézmények, különösképpen a vidéki főiskolák egyik legnagyobb 

kihívása a sikeres hallgatói életút elősegítése, a lemorzsolódás arányának csökkentése. 

Intézményi szinten számos törekvést látunk erre a felzárkóztató, tanulási képességeket 

fejlesztő kurzusoktól kezdve a nem pedagógus végzettségű oktatók képzésén át a karrier- és 

személyes tanácsadásig, személyiségfejlesztő tréningekig. Joggal merül fel a kérdés, mi 

számít sikernek, és hogyan mérhető? A hallgatói sikeresség átfogó, többkomponensű 

fogalom. Egyrészt beletartoznak a hallgatói eredményesség változói, másrészt az egyéni 

boldogulás dimenzióit is ide sorolhatjuk.  

A hallgatói sikeresség nemcsak a felsőoktatás-kutatásnak fontos témája, hanem az 

oktatáspolitikában és az intézményi stratégiákban is kitüntetett szerepet kapott. A hallgatói 

sikeresség fogalma többféleképpen értelmezhető, a szakirodalomban különböző 

megközelítésekkel találkozunk. A sikeresség külső mutatójaként tartják számon a 

diplomaszerzéstől az elhelyezkedésig számított idő hosszát, a munkahelyi beválást, de ide 

sorolható a piacképes tudás és a munkához szükséges kompetenciák színvonala is (Pusztai, 

2011; Kiss, 2010a). Ha a felsőoktatási intézmények működését vesszük alapul, a sikeres 

hallgató az, aki benn tud maradni a rendszerben, a követelményeket időben tudja teljesíteni, 

és a belépéskori tudás- és képességszintjét meghaladja a kilépéskori, vagyis személyes 

fejlődés tapasztalható nála (Pusztai, 2011; Banta és Pike, 2007). A hallgató sikeressége az 

eredményességét is magában foglalja, így a hallgatói sikeresség kifejezhető a tanulmányi 

teljesítmény olyan objektív mutatóival, mint az osztályzat, tanulmányi átlag, a tanulmányok 

melletti kitartás (Pike és Kuh, 2005; Pascarella és Terezini, 2005; Astin, 1993).  

A felsőoktatásban bekövetkezett változások maguk után vonták a tanulmányi 

eredményesség mérésének a változását is. A hangsúly az outputra került, azaz az került 

fókuszba, hogy mire lesz majd képes a hallgató a felsőoktatásból kikerülve (Trembley és 

mtsai, 2013). A felsőoktatási kutatásokban ezért egyre gyakrabban találkozunk a hallgatói 

kompetenciák leírásával, mérésével, a felsőoktatási intézmények vezetői egyre inkább 

támaszkodnak a kompetenciamérések eredményeire (Kiss, 2010b). Az általános és specifikus 

kompetenciák vizsgálata lehetővé teszi, hogy a hallgatók lehetséges teljesítményével 

kapcsolatosan elvárásokat fogalmazzunk meg, megvizsgáljuk, hogy a tanulás során használt 

és fejlesztett képességeik mennyire segítik elő a tanulmányi sikerességüket, a választott 

szakmára való felkészülésüket. A hallgatói kompetenciamérés visszajelzést ad a felsőoktatási 

intézményeknek az oktatói munka eredményességéről, a hallgatók képességeiről. Ugyanakkor 

a hallgatók is támpontot kapnak azokról a képességeikről, amelyek szükségesek az általuk 
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választott pályához. A munkaadók oldaláról tekintve ugyancsak hasznos az elvárt hallgatói 

kompetenciák megfogalmazása, hiszen így segítik elő a friss diplomások zökkenőmentesebb 

beilleszkedését a munka világába (Kiss, 2010a).  

A hallgatók sikerességének vannak kevésbé mérhető, objektíven nehezen 

megragadható dimenziói, amelyek inkább az egyéni életút sikerességéhez, a személyes és 

szakmai boldoguláshoz köthetők. A felsőoktatási szakmai szocializációs folyamat akkor 

sikeres, ha a szakmai tudás megszerzése mellett a hallgató internalizálja a szakma normáit, 

értékeit, kialakítja a megfelelő attitűdjeit és elsajátítja a szükséges viselkedésmódokat, így 

elköteleződik egy szakma mellett, és kialakul a szakmai identitása (Weidman és mtsai, 2001). 

A hallgatói szocializációval foglalkozó kutatások egyik vonulata a hallgatók társadalmi 

lénnyé formálódását, vagyis a kívánt magatartásformák elsajátítása, a fogalmak, jelentések és 

normák interiorizációja révén történő értelmiséggé válását helyezi fókuszba (Pusztai, 2011). A 

kutatások másik vonulata szűkebb, diszciplináris vagy tanszéki kontextusban elemzik a 

folyamatot, ahogy a kívülálló hallgatóból a folyamat végén szakmai közösségi tag válik, a 

hallgató elsajátítja a szakmai közösség normáit, szakmai identitást alakít ki, elköteleződik a 

tudományág majd egy szakma mellett, hasznos tagjává válik a szakmai közösségnek (Gardner 

és Barnes, 2007; Weidman és mtsai, 2001).  

A szakmai identitás kialakulásának folyamatában az identitás személyes és kollektív 

aspektusa kapcsolódik össze (Beijaard, 2004). A kutatás mintáját tanító szakos hallgatók 

alkotják, ezért a szakmai identitás témáján belül a tanári identitásképzésre fókuszált a 

dolgozat. A pedagógusidentitást a saját tapasztalatok, a személyes háttér, az énkép mellett 

mások elvárásai, koncepciói, illetve a szélesebb társadalmi vélekedések és az értékrend 

alakítják, társas helyzetekben és a szerepek megvalósításával formálódik, ezért a pedagógusok 

és pedagógushallgatók, akik különböző szituációkban pedagógusként vesznek részt, a 

környezettel folytatott interakciók által alakítják szakmai identitásukat (Beijaard és mtsai, 

2000). A szakmai identitás formálódása ezért dinamikus, sokszor küzdelmekkel teli folyamat, 

amely során a különböző identitások integrálódnak. Az egyén és a kontextus egyaránt fontos 

tényezők, hiszen az egyén nem passzív elszenvedője a szakmai identitás kialakulásának, 

hanem aktív alakítója a folyamatnak, amely interpretációk és átfogalmazások sorozata, és 

amely végén a pedagógushallgatóknak meg kell találniuk a választ a Ki vagyok én? és a 

Milyenné szeretnék tanárként válni? kérdésekre (Beijaard, 2004; Shepens és mtsai, 2009). A 

szakmai identitás kialakításához két fontos metakompetencia szükséges: önreflexió és 

alkalmazkodás. Az, hogy a szakmai identitás hogyan formálódik, nagyban függ a szélesebb 

kontextus, a szakmai közösség és az intézményi háttér percepciójától (Beijaard, 2004). 

Tágabb értelemben véve a hallgatói sikerességhez kapcsolódik az egyéni boldogulás 

egyik fontos jelzője, a személyes jóllét. Lyubomirsky (2001) szerint a boldogabb emberek 

sikeresebbek, nagyobb a társas támogatottságuk, a percepcióik is pozitívabbak. A 

sikerkritériumok közül gyakran használják az egyéni boldogulás vizsgálatára a személyes 

jóllét konstruktumait és mérőeszközeit. A szociális identitás elmélete, valamint a szakmai 

identitásképzés szemszögéből nézve a csoporttagság biztonságot és jelentőséget adhat a 

hallgatók személyes jóllétének. Mivel a csoporttagság, a társas identitás növelheti az 

önértékelést, az észlelt énhatékonyságot, védelmet is nyújthat, ha a jóllétet fenyegetés éri. Az 
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észlelt közös társas identitás nagyobb társas támogatást eredményez, hajlamosabbak vagyunk 

segítséget nyújtani és elfogadni (Haslam és mtsai, 2008). 

Ryan és Deci (2000a, 2000b, 2002) öndeterminációs elméletéből kiindulva akkor 

magas a hallgató pszichológiai jólléte, akkor mondható sikeresnek, ha a kompetencia-, 

autonómia- és valahovatartozási szükségletei kielégülnek, és ezáltal biztosított a személyes 

fejlődése a felsőoktatási képzésben. A társas környezet, amely lehetővé teszi ezeknek az 

alapszükségleteknek a kielégülését, elősegíti a személyes növekedést. Az öndeterminációs 

elmélet három alapszükségletet emel ki, mint az egészséges fejlődés meghatározói: 

kompetencia, autonómia és a valahova tartozás igénye.  A kompetenciaigény az egyén 

környezetével folytatott interakcióiban tapasztalt hatékonyságára, a képességeinek 

kibontakoztatására és gyakorlására vonatkozik. A kompetenciaérzésre való törekvés sarkallja 

az egyént arra, hogy képességeinek megfelelő kihívásokat keressen, szinten tartsa és fejlessze 

képességeit a tevékenységek során. Az autonómia ebben az elméleti keretben arra vonatkozik, 

hogy az egyén saját magát látja a viselkedése eredőjének és forrásának. Az egyén a 

viselkedését a saját szelfjének a kifejeződéseként éli meg, és ha az eseményeket külső hatások 

is alakítják, akkor megfelelően tudja értékelni azokat, megmarad a kezdeményezőkészsége. 

Az öndeterminációs elméletben a dependencia és autonómia nem egymást kizáró fogalmak. 

Az autonóm cselekvés magába foglalhatja azokat az értékeket és viselkedéseket, amelyek 

másoktól erednek, ha az egyén azokat kongruensen beépíti. A valahova tartozás szükséglete a 

másokhoz való kapcsolódásra, a másokkal való törődésre, a mások törődésének elfogadására 

vonatkozik, tulajdonképpen a kötődés igénye. A valahova tartozás más személyekhez és a 

közösségekhez való tartozást is egyaránt jelenti. Az öndeterminációs elmélet keretében 

értelmezhetők a hallgatók sikerességét meghatározó tényezők. A támogató légkörű, a tanulók 

bevonódását fontosnak tartó intézmények, a hallgatók autonómia- és kompetenciaigényeit 

figyelembe vevő oktatás hozzájárul a tanulás és a személyiségfejlődés szempontjából fontos 

viselkedések és értékek internalizálásához, a belső motiváció növekedéséhez, így a tanulás 

eredményességének emeléséhez. Ez kihat a hallgatók pszichológiai jóllétére, vagyis a 

kompetencia, autonómia, valahova tartozás szükségleteinek fókuszba helyezése hozzájárulhat 

a hallgatói lemorzsolódás problémájának megoldásához. 

Az önreflexióra való képesség, az, hogy az egyén önmagára mint tárgyra reflektál, az 

emberi viselkedés egyik legalapvetőbb jellemzője (Leary és Tangney, 2012; Stets és Burke, 

2000).  Az önmagunkról való tudásnak metakognitív aspektusai (valencia, fontosság, 

centralitás és stabilitás) nagyban befolyásolják a viselkedést, érzelmeket, motivációt (Leary és 

Tangney, 2012; Swann és Bosson, 2010), az egyén képességeiről alkotott vélekedései 

alapvetően meghatározzák az életpályát, a személyes boldogulást. A sikeres hallgatói életút 

alakulásában meghatározó szerepe van a hallgatók vélekedéseinek a saját képességeiről, a 

hallgatók önreflexióinak. Ezek a vélekedések egyaránt befolyásolják a teljesítményüket, 

szakmai szocializációjukat és pszichológiai jóllétüket. Az énpercepciónak abban rejlik a 

fontossága, hogy okozati vagy mediáló hatással van a viselkedésre és a teljesítményre 

(Hughes és mtsai, 2011). Az aktuális teljesítményt inkább a képességek percepciója, mint a 

tényleges képességek határozzák meg (Bandura, 1993). Azok, akiknek pozitív az énjükről 

alkotott képe, még a legnagyobb akadályokkal szembesülve is a sikerre törnek, míg a negatív 

énpercepciójúak nem tudják képességeiket kiteljesíteni, nem tudják a tőlük elvárható 



5 
 

eredményt hozni. Tehát az énről alkotott vélekedések nem csupán a múltbeli teljesítmények 

reflexiói, hanem aktív alakítói is a jelenlegi teljesítménynek (Bong és Clarck, 1999). Ryan és 

Deci (2002) öndeterminációs elméletük kapcsán kihangsúlyozták, hogy a kompetencia érzése 

fontosabb, meghatározóbb az egyén fejlődése szempontjából, mint annak tudása, hogy milyen 

képességeknek van birtokában. Ezért a dolgozatban a tényleges kompetenciák helyett az 

észlelt kompetenciákat vizsgálom.   

A kutatás elméleti keretét adó megközelítések sokfélék, mozaikszerűen kapcsolódnak 

egymáshoz, de közös bennük az, hogy a szelf-elméletekben gyökereznek és az énpercepció 

területéhez tartoznak. A szakmai szocializáció sikeressége függ attól, hogy az egyén 

énfogalma, önmagáról való vélekedései és érzelmei milyenek, az identitásstruktúrájában 

mekkora fontossággal bírnak a különböző énrészei, ezen belül is milyen mértékben, mekkora 

jelentőséggel jelenik meg a szakmai identitás. Ezért a szelf-elméleteken belül a társas identitás 

elmélete és az énpercepció elmélete kapott nagy szerepet a teoretikus keret megalkotásában. 

A hallgatói szocializációs folyamatok lényeges tényezői a szakmai kompetenciák 

fejlődésének, a szakmai identifikációnak, így az énpercepciót összekötöttem a szocializációs 

folyamatok és a hallgatói bevonódás elméleteivel.  A hallgatói sikeresség meghatározza a 

hallgatók elégedettségét, ennek a komponensnek a teoretikus hátterét a pszichológiai jóllét 

elmélete adja. Ryan és Deci (2000a, 2000b) öndeterminációs elmélete ernyőként fogja össze a 

modell teoretikus megfontolásait, és teszi egységessé a modell elméleti hátterét. 

Elővizsgálat 

 Az észlelt kompetenciák szerepét a hallgatók sikerességében, valamint más 

sikerességmutatókkal való kapcsolatukat egy elővizsgálatban elemeztem. A vizsgálat célja a 

pedagógus hallgatók észlelt általános és pedagógiai kompetenciáinak felmérése, a 

kompetenciák percepciójának tanulmányi és társas meghatározóinak vizsgálata, illetve a 

kompetenciák percepciójának és a szakmai szocializációs tényezők összefüggéseinek 

elemzése volt. Azt feltételeztem, hogy a hallgatók általános és pedagógiai kompetenciáinak 

percepcióját meghatározza a tanulmányi énhatékonyságuk, illetve a tanulási aktivitásuk 

mértéke, és ezek a tényezők az észlelt kompetenciákon keresztül hatnak a szakmai 

szocializáció változóira, a munkaértékekkel való telítettségre és a kollektív önértékelésre. 

További hipotézisek szerint a társas integráció közvetlen kapcsolatban áll a szakmai 

szocializációval, ezt a kapcsolatot nem mediálja a kompetenciák percepciója.  

Fontos kutatási cél volt még a változók alapján felállított modell ellenőrzése. A 

modellben az észlelt kompetenciák meghatározóinak két típusa van: a tanulmányi sikeresség 

változói és a társas integráció változója. A vizsgálatban a tanulmányi sikerességnek két 

mutatója szerepel az elemzésben: a főiskolai tanulmányi énhatékonyság és a tanulási aktivitás. 

A társas integrációba az intézményi integráció három színterét, a hallgatókkal, az oktatókkal, 

valamint az intézménnyel, adminisztrátorokkal való kapcsolatokat vontam be. A 

feltételezésem szerint a tanulmányi meghatározók az észlelt kompetenciákon keresztül hatnak 

a szakmai szocializációra, míg a társas integrációnak inkább közvetlen hatása van a szakmai 

szocializációra. 
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A vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának  

hallgatóival végeztem el 2013 májusában. A mintát 83 fő pedagógus hallgató alkotta. 

Eredmények 

 A fő kutatás szempontjából a változók közötti kapcsolatok a lényegesek, ezért ezekre 

helyeztem a hangsúlyt. Az összefüggéseket először korrelációval vizsgáltam. Az észlelt 

általános kompetencia erős szignifikáns kapcsolatban van az észlelt pedagógiaival (r = 0,74). 

Az észlelt általános kompetenciák változója a főiskolai tanulmányi énhatékonysággal is és a 

tanulási aktivitással is erős korrelációt mutat (r = 0,71, illetve r = 0,45). Szignifikáns, de nem 

olyan erős a főiskolai tanulmányi énhatékonyság kapcsolata az észlelt pedagógiai 

kompetenciákkal (r = 0,37), a tanulási aktivitás viszont nem korrelált a pedagógiai 

kompetenciákkal. 

 A főiskolai társas kapcsolatok három iteméből képeztem a társas kapcsolatok 

mutatóját. A korrelációs elemzés szerint nem korrelál az észlelt kompetenciákkal. A hallgatói 

szocializációs változók korrelációs eredményei azt mutatják, hogy az észlelt általános és 

pedagógiai kompetenciák közül csak az utóbbi korrelált szignifikánsan a kollektív 

önértékeléssel és a munkaértékekkel (r = 0,32; r = 0,45). Az általános kompetenciák 

tendenciaszerű kapcsolatban vannak a munkaértékekkel. A tanulmányi meghatározók és a 

szocializációs változók korrelációit vizsgálva csak egy szignifikáns kapcsolatot találtam: a 

főiskolai tanulmányi énhatékonyság és a munkaértékek között r = 0,26 erősségű volt az 

összefüggés. A társas kapcsolat változója a kollektív önértékeléssel korrelál szignifikánsan (r 

= 0,38). 

 A változók közötti korrelációk elemzése azt mutatja, hogy a főiskolai tanulmányi 

énhatékonyság és az aktív tanulás egyaránt összefüggést mutat a kompetenciák észlelésével, 

így az első hipotézis teljesült. A társas kapcsolatok mutatójával kapcsolatos hipotézis csak 

részben teljesült, a változó csak a kollektív önértékeléssel áll kapcsolatban. 

A modell ellenőrzése lineáris regresszióval 

 Először az általános és pedagógiai kompetenciák közötti kapcsolatot ellenőriztem. A 

kapcsolat szignifikáns (adjusted R² = 0,349, β = 0,600, p < 0,000).  A korrelációk erősségét 

elemezve abból indultam ki, hogy a tanulmányi meghatározók inkább az észlelt általános 

kompetenciákhoz kapcsolódnak, ezért lineáris regresszióval ellenőriztem a kapcsolatot. Az 

elemzésbe bevontam a társas kapcsolatok változóját is. Az eredményekből az derült ki, hogy a 

társas kapcsolatok változója nincs kapcsolatban az észlelt általános kompetenciával, csak az 

énhatékonyság és az aktív tanulás mutatott vele összefüggést (β = 0,70, illetve β = 0,320, p < 

0,000). Az észlelt kompetenciák hatását is ellenőriztem a kollektív önértékelésre, a modellbe 

bevontam a társas kapcsolatok mutatóját is a korrelációs eredmények alapján. A modell 

szignifikáns lett, de az észlelt általános kompetenciának nincs szignifikáns hatása, csak a 

pedagógiainak (β = 0,281, p < 0,020), de ennél erősebb a társas kapcsolatok hatása (β = 0,353, 

p < 0,004). Ellenőriztem kompetenciák percepciójának a munkaértékekre gyakorolt hatását is. 

Az eredmények szerint az észlelt pedagógiai kompetencia bejóslója a munkaértékek 

változójának (β = 0,437, p < 0,004), viszont az észlelt általános kompetenciák nincsenek 

szignifikáns hatással rá. A korrelációs és a regressziós elemzés a 3. hipotézist csak részben 

erősítette meg. Míg a tanulmányi meghatározók a kompetenciák észlelésén keresztül hatnak 
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inkább a sikeresség szocializációs mutatóira, a társas kapcsolatok mutatója csak a kollektív 

önértékelésre hat közvetlen úton, a munkaértékek változójával nincs közvetlen 

összefüggésben. 

 Az elővizsgálat igazolta a feltételezett kapcsolatok egy részét. A tanulmányi 

meghatározók összefüggése az észlelt kompetenciákkal erős, rajtuk keresztül fejtik ki a 

hatásukat a szocializációs változókra. A kollektív önértékelést tekintve igazolódott az a 

feltevés, hogy a társas kapcsolatok közvetlenül hatnak a szakmai szocializációra. A vizsgálat 

eredményei alapján az mondható, hogy érdemes a hallgatói sikeresség kutatásába az észlelt 

kompetenciákat bevonni, és a többi sikerességmutatóval való kapcsolatukat részletesebben, 

más változókkal kibővítve megvizsgálni. 

A kutatás célja, hipotézisei 

A jelen kutatás egyik fő célja a hallgatói sikeresség különböző komponenseinek 

vizsgálata, a közöttük lévő összefüggések feltárása. Fontosnak tartottam, hogy a hallgatói 

sikerességben szerepet játszó lehetséges tényezőket egy olyan hallgatói közegben tárjam fel, 

ahol a tanulmányokban való elakadás és a lemorzsolódás problémája különösen jelentős. A 

kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a hallgatók eredményességét hagyományosan 

jelző változók milyen kapcsolatban állnak a sikeresség más aspektusaival, ezért a hallgatók 

teljesítményének mérésére használt mutatókat a szakmai szocializáció és a pszichológiai jóllét 

mutatóival való összefüggéseiben is vizsgáltam. A kutatás fő hipotéziseit az 1. táblázat 

foglalja össze. 

A fókuszba a hallgatókban kialakuló kompetenciaérzés jelentőségének tisztázása 

került, mert a kompetenciák percepciója amellett, hogy egyike a lehetséges hallgatói 

eredményességmutatóknak, a személyes fejlődésnek, az egyéni boldogulásnak is 

komponense. Bár a dolgozatban elsősorban pszichológiai megközelítésben szerepel, a 

kompetencia konstruktuma mára multidiszciplinárissá vált, és amellett, hogy többféleképpen 

értelmezik, több tudományterületen is kutatják, a tanulási eredményesség egyik mutatójaként 

elsősorban a pedagógiai vizsgálatokban kapott nagy hangsúlyt.  

Az általános kompetenciák mellett a szakmai (a kutatási minta miatt pedagógiai) 

kompetenciát is vizsgáltam. Lényegesnek tartottam az általános és szakmai kompetenciák 

közötti kapcsolat tisztázását, és a kompetenciákról alkotott percepciókat meghatározó 

tényezők elemzését is. A meghatározók két csoportját lehet elkülöníteni a tintoi integrációs 

elméletből kiindulva: a társas és tanulmányi bejósló változókét (Tinto, 1993). A tanulmányi 

tényezők változói között a főiskolai tanulmányi énhatékonyság és az aktív tanulás változója 

szerepelt a kutatásban, mivel feltételezhető volt a hallgatói eredményesség kutatási 

eredményei alapján, hogy a hallgatói tanulmányi aktivitás és a tanulás terén megtapasztalt 

énhatékonyság a legjobb előrejelzője a kompetenciák fejlődésének. A két szubjektív mutató 

mellett objektív mutatóként a tanulmányi átlagból és a megszerzett kreditek számából képzett 

mutatót is bevontam. A hipotézisek arra vonatkoztak, hogy a főiskolai tanulmányi 

énhatékonyság, az aktív tanulás összefüggésben áll a kompetenciák percepciójával. A 

főiskolai eredményesség azonban nem csak a tanulmányi tényezőkön múlik. A hallgatók 

bevonódása a felsőoktatási intézmény életébe, a főiskolai kapcsolatok szorossága, a 

csoporttársakkal való közös munka elősegíti a kompetenciák fejlődését. A hipotézisek szerint 
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nemcsak az általános, hanem a szakmai kompetenciák fejlődésére is hat a társas közeg. A 

hallgató tágabb környezetéhez való viszonyulása, értékorientációja szintén hathat a 

kompetenciáival való elégedettségére. A társas meghatározók a hallgatók bevonódását 

objektíven mutató kurzuson kívüli főiskolai elfoglaltságok mutatója és a főiskolai kapcsolatok 

minőségét jelző változók voltak. Ezek mellett a szélesebb társadalmi kontextust jelentő 

Schwartz-értékek változóját is bevettem a társas meghatározó változók közé. 

A szakmáról alkotott képet, a szakmai szocializációt nagyban befolyásolja, hogy a 

hallgató mennyire látja magát jártasnak azon képességekben, kompetenciákban, melyek 

alapvetően szükségesek a szakmai sikerességhez. A másik oldalról nézve az alacsony észlelt 

kompetencia, elsősorban a szakmaspecifikus kompetencia negatív percepciója, hozzájárulhat 

a szakmával való azonosulás hiányához. Az alacsony értékek azt jelezhetik, hogy a hallgatói 

szakmai szocializációs folyamat problémás, elakadt. A dolgozat egyik fő célja volt az észlelt 

pedagógiai kompetencia szerepének vizsgálata a szakmai szocializációban. A hipotézisek 

szerint a pedagógiai kompetencia megítélése összefüggést mutat a szakmai identitás 

kialakulásával, vagyis minél kedvezőbb a pedagógiai kompetencia megítélése, annál erősebb 

a szakmai identitás. A kutatásban a szakmai identitás többféle változója szerepelt: a kollektív 

önértékelés skálával a hallgatók pedagógus pályához való affektív és kognitív viszonyulását 

mértem. A Húsz állítás teszt segítségével azt vizsgáltam, hogy a hallgatók spontán 

énbemutatásaiban milyen arányban jelennek meg a szakmai identitásukra utaló tartalmak. 

Ebből a tartalmi kategóriából alakítottam ki a szakmai identitás mutatóját. A hallgatói 

szocializáció során a szakma értékrendje internalizálódik, ezért került be az elemzésbe a 

munkaértékek változója is. 

Ha a hallgatók kifejezhetik és gyakorolhatják kompetenciáikat a felsőoktatási 

tanulmányaik alatt, kialakul a kompetenciaérzésük, kielégül a kompetenciaigényük, és ez 

szükségszerűen pozitívan hat a szakmai szocializációs folyamatra, ezáltal a pszichológiai 

jóllétükre. Ebből kiindulva a kutatásban az észlelt kompetenciák és a pszichológiai jóllét 

kapcsolatának a vizsgálatára is kitértem. A hipotézisek arra vonatkoztak, hogy az általános és 

pedagógiai kompetenciákkal való elégedettség növeli az élettel való elégedettséget, a 

pszichológiai jóllétet.  

A vizsgálatom további lényeges célja volt még a képzés hozzáadott értékének 

kimutatása. Azt feltételezem, hogy a képzés nagyban hozzájárul az általános és pedagógiai 

kompetencia fejlődéséhez, a képzés fejlesztő hatása kimutatható a kompetenciák észlelésében, 

a tanulmányokban való előrehaladás együtt jár a hallgatók tanulmányi és társas 

integrációjának növekedésével. A hipotézisek szerint a képzés hozzájárul a szakmai identitás 

kialakulásához, ezért tanulmányokban való előmenetel a szakmai identitás pozitívabb és 

hangsúlyosabb a hallgatók identitásstruktúrájában. A képzés hozzáadott értéke megragadható 

a változók évfolyamonként növekvő értékeivel. Mivel a hallgatók életének fontos, de nem 

kizárólagos meghatározói a főiskolai tapasztalatok, illetve a hallgatók elégedettségét a pozitív 

tapasztalatok, és nem a képzésben eltöltött idő befolyásolja, azt vártam, hogy a 

tanulmányokban való előrehaladás nem vonja maga után a pszichológiai jóllét értékeinek 

emelkedését. 
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A kutatásban célul tűztem ki egy kompetenciaalapú, hallgatói sikerességet leíró 

összegző modell felállítását. A modell a sikeresség objektív és szubjektív mutatóit fogja 

össze. A modellben három fő szint van. Középső szinten vannak az észlelt általános 

kompetenciák és a rá épülő észlelt pedagógiai kompetencia. Az alattuk lévő szinten a társas 

(főiskolai programokba bevonódás, oktatókkal, hallgatótársakkal való kapcsolat, értékrend) és 

tanulmányi meghatározók (tanulmányi átlag, aktív tanulási stílus, tanulmányi énhatékonyság), 

a felső szinten a szakmai identitás és a személyes jóllét változói találhatók. A modellben az 

észlelt kompetenciáknak közvetítő szerepük van. Azt feltételeztem, hogy az észlelt általános 

és szakmai kompetenciák mediálják a társas és tanulmányi változók hatását a hallgatók 

szakmai identitására és pszichológiai jóllétére. 

1. hipotézis Az általános és pedagógiai kompetenciák percepciója között erős kapcsolat van. 

2. hipotézis A főiskolai tanulmányi énhatékonyság meghatározza az általános és pedagógiai kompetenciák 

percepcióját. 

3. hipotézis A tanulás terén mutatott aktivitás meghatározza az általános és pedagógiai kompetenciák 

percepcióját. 

4. hipotézis A tanulmányi átlag és a megszerzett kreditek száma, mint objektív mutatói a teljesítménynek, 

nem állnak szoros kapcsolatban a szubjektív kompetenciaérzéssel.  

5. hipotézis Az általános és szakmai kompetenciákról alkotott vélekedéseket befolyásolja a hallgató 

főiskolai kapcsolatainak a minősége. 

6. hipotézis A hallgató bevonódása a főiskolai életbe nagyban hozzájárul a kompetenciái pozitív 

megítéléséhez. Minél több kurzuson kívüli főiskolai programban vesz részt, annál 

pozitívabban észleli a kompetenciáit. 

7. hipotézis A hallgató értékstruktúrája, értéktelítettsége befolyásolja a kompetenciáinak megítélését. 

8. hipotézis A pedagógiai kompetencia pozitív észlelése elősegíti a tanító szakmával való azonosulást, a 

szakmai identitás kialakulását. Minél kedvezőbb a pedagógiai kompetencia megítélése, annál 

erősebb a hallgató szakmával való azonosulása. 

9. hipotézis A pszichológiai jóllétet meghatározzák a kompetenciákról alkotott vélekedések. 

10. hipotézis A képzés hozzáadott értéke megragadható a változók évfolyamonként növekvő értékeivel. 

11. hipotézis A felsőbbévesek pszichológiai jólléte nem különbözik szignifikánsan az alsóbb évesekétől. 

12. hipotézis Az észlelt kompetenciák mediálják a változók közötti kapcsolatot, felerősítik a társas és 

tanulmányi bejóslók hatását a szakmai identitásra és pszichológiai jóllétre. 

1. táblázat A kutatás fő hipotézisei 

Minta 

A vizsgálatban a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának tanító szakos 

nappali tagozatos hallgatói vettek részt. Az adatfelvétel 2013/2014-es tanév őszi félévében 

történt. Összesen 199 fő töltötte ki teljesen a teszteket, ami kb. 95%-os kitöltési arányt jelent. 

Mivel a mintában a pálya jellegéből adódóan kevés a férfi, ezért az elemzésben mellőztem a 

nemek szerinti összehasonlítást. A minta az életkort tekintve homogénnek mondható, ami a 

kompetenciák vizsgálatánál fontos szempont. A demográfiai háttérváltozók elemzésének 

eredménye igazolja azt a nézetet, hogy a vidéki főiskolák a környező kisvárosok és falvak 

fiataljainak a képzésében játszanak fontos szerepet. A Kecskeméti Főiskola saját adatai is azt 

mutatják, hogy a Kecskeméti Főiskola elsősorban az elsőgenerációs értelmiségi képzésében 

játszik fontos szerepet. 

Eredmények 

A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a hallgatók énpercepciói összességében 

pozitívak, inkább kedvezően értékelik a hallgatók az általános és szakmai kompetenciáikat, 

énhatékonyságukat, aktivitásukat, főiskolai társas kapcsolataikat. Az elemzések igazolták azt 
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a hipotézist, hogy az általános és pedagógiai kompetenciák szorosan összefüggnek (r = 0,74; 

β = 0,74, p < 0,00) az általános kompetenciák színvonala nagyban meghatározza a pedagógiai 

kompetencia színvonalát.  

A korrelációs és regressziós elemzések igazolták azokat a feltételezéseket is, hogy a 

tanulmányi és társas változók hatnak a kompetenciák észlelésére (2. táblázat). A főiskolai 

tanulmányi énhatékonyság és az aktív tanulás esetében, valamint a társas változók közül a 

főiskolai társas kapcsolatok minősége és a Schwartz-értékek esetében is szignifikáns volt a 

kapcsolat az általános kompetenciák percepciójával. Az észlelt pedagógiai kompetenciával 

szintén szignifikáns a kapcsolata ezeknek a változóknak, de mindegyik esetében gyengébb a 

változók közötti összefüggés. A kurzusokon kívüli főiskolai elfoglaltságok változója csak az 

észlelt pedagógiai kompetenciával áll gyenge, de szignifikáns összefüggésben. A hallgatók 

bevonódását vizsgáló kutatások eredményeihez hasonlóan (Pusztai, 2011) a jelen kutatás 

eredményei szerint is van kapcsolat a társas és tanulmányi változók között, a két 

tényezőcsoport egymással korrelálva, de egymástól független tényezőkként gyakorolnak 

hatást a kompetenciák percepciójára. A korrelációk erőssége és a lineáris regressziók béta 

értékei azt mutatták, hogy a tanulmányi meghatározók erősebb kapcsolatban vannak az 

általános kompetenciákkal, mint a pedagógiaival. Ez alól a fentebb említett kurzusokon kívüli 

főiskolai elfoglaltságok változója volt a kivétel, mert csak a pedagógiai kompetenciával áll 

szignifikáns kapcsolatban.  

Észlelt ált. 

kompetenciákkal kapcs. 

r β szign. Észlelt ped. 

kompetenciával kapcs. 
r β szign. 

Főisk. tan. énhatékonyság  0,62 0,49 *** Főisk. tan. énhatékonyság  0,47 0,28 0,001 

Aktív tanulás 0,57 0,35 *** Aktív tanulás 0,46 0,32 *** 

Főisk. kapcsolatok 0,45 0,39 *** Főisk. kapcsolatok 0,40 0,34 *** 

Schwartz-érték 0,35 0,26 *** Schwartz-érték 0,33 0,23 *** 

Kurzuson kívüli tevékeny. 0,18 0,09 0,14 Kurzuson kívüli tevékeny. 0,17 0,25 0,008 

2. táblázat A tanulmányi és társas bejóslók összefüggései az észlelt általános és pedagógiai 

kompetenciákkal 

Összességében az mondható, hogy a főiskolai tanulmányi énhatékonyság, az aktív tanulás, a 

főiskolai társas kapcsolatok minősége és a hallgatók értéktelítettsége az általános 

kompetenciákra hatnak jobban, a pedagógiai kompetenciára kisebb hatással vannak. A 

kurzusokon kívüli főiskolai elfoglaltságok a pedagógiai kompetenciák percepciójával állnak 

összefüggésben. Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a hallgatók aktív részvétele 

a kurzusokon, a főiskola tanulmányi és hallgatói életében, tulajdonképpen a bevonódásuk, 

jótékonyan hat a kompetenciáikra, minél aktívabbak a hallgatók, annál pozitívabb a 

kompetenciáik percepciója.  

A hipotézisek másik csoportja arra vonatkozott, hogy az észlelt kompetenciák hatnak a 

szakmával való azonosulásra. A kollektív önértékelés, szakmai identitás és a munkaértékek 

változójának magas értékei azt mutatják, hogy a hallgatók többsége tud azonosulni a 

pedagógus pályával, a szakmai értékek és normák internalizálódtak, a szakmai identitás stabil 

alapokra helyeződik. Egyedül a kollektív önértékelés Nyilvános dimenziója volt ez alól 

kivétel, mivel az eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók igen negatívnak látják a szakma 

külső megítélését (M = 2,78, skálaátlag = 3,76). Ez azonban nem befolyásolja a többi adat 

szerint a hallgatók szakmai identifikációját, viszont érdemes a további vizsgálatra, hiszen ez 
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akár a szakmai identitásfejlődés elakadásához, belső konfliktusokhoz vezethet a későbbi 

pályafutásban. Mindenesetre jó jelzése a pedagógus szakma társadalmi megítélésének. 

 r β szign. 

Észlelt pedagógiai kompetencia →kollektív önértékelés 0,38 0,46 *** 

Észlelt pedagógiai kompetencia →szakmai identitás 0,38 0,40 *** 

Észlelt pedagógiai kompetencia →munkaértékek 0,32 0,24 0,019 

3. táblázat Az észlelt pedagógiai kompetencia és a szakmai szocializáció változóinak korrelációs és lineáris 

regressziós összefüggései 

A hipotézisek arra vonatkoztak, hogy elsősorban a pedagógiai kompetenciák észlelése 

hat a szakmai identitás változóira. Az eredmények szerint (3. táblázat) a pedagógiai 

kompetenciák észlelése mérsékelten hat a munkaértékekre, erősebb a hatása a szakmai 

identitásra és a kollektív önértékelésre, ezek a kapcsolatok inkább közepes erejűek, mint 

erősek, de a szignifikáns hatást ki lehetett mutatni. Ez azt jelenti, hogy az a hallgató, aki 

pozitívabban értékeli a pedagógiai kompetenciáit, értéktelítettebb a munkaértékek 

vonatkozásában, több szakmai identitásra utaló tartalmat jelenít meg a spontán 

énbemutatásában és magasabb a kollektív önértékelése. Az észlelt általános kompetenciák 

esetében nem találtam szoros direkt kapcsolatot a szakmai identitás változóival. 

A három, hallgatói szocializáció körébe tartozó változó mellett szóasszociációkat is 

vizsgáltam, hogy differenciáltabb képet kapjak a hallgatói szocializációról, a szakmai 

identitás formálódásáról. Az eredmények alapján az mondható, hogy akinek pozitívabb a 

kompetenciáiról alkotott percepciója, annak az asszociációiban gyakrabban fordulnak elő a 

szakmához illő tartalmak. Azok a hallgatók, akik a pedagógiai kompetenciájukat pozitívnak 

észlelik, gyakrabban asszociáltak a Gyerek hívószó esetében neveléssel kapcsolatos 

tartalmakra, és kevésbé voltak hajlamos a gyerek külső vagy belső tulajdonságaira utaló 

szavakat megadni. A Tanítás szó esetében szintén a neveléssel kapcsolatos tartalmakra 

asszociáltak a magasabb pedagógiai kompetenciákkal rendelkező hallgatók. Ezen kívül az 

órákra való felkészüléssel és az órai kommunikációval kapcsolatos asszociációk voltak 

gyakoriak a pozitívabb percepciójú hallgatók körében, és kevesebbet asszociáltak a tanítás 

nehézségére, problémákra utaló tartalmakra, mint a többiek. Az eredmények nagyobb fokú 

hallgatói szakmai tudatosságra utalnak. Ezek az eredmények és a többi mutató magasabb 

értéke azt mutatják, hogy a kompetenciák pozitív percepciója hat a hallgatók szakmához való 

pozitív viszonyulására. 

Az öndeterminációs elméletből kiindulva a három szükséglet, a kompetencia, az 

autonómia és a valahova tartozás igénye, megfeleltethető a szakmai szocializációs céloknak: 

kompetens, kiforrott identitású, a pályával azonosulni tudó pedagógusok képzésének. Az 

elmélet szerint ezeknek a szükségleteknek a kielégülése teszi lehetővé a személyes fejlődést, 

és segíti elő a pszichológiai jóllétet. Ezért a hipotézisek egy része arra vonatkozott, hogy a 

kompetenciák percepciója, a hallgatók kompetenciaérzése hat a pszichológiai jóllétre. A 

hipotézisek közül csak az észlelt általános kompetenciára vonatkozó igazolódott be (r = 0,32; 

β = 0,38, p < 0,00). Az általános kompetenciák pozitív percepciója nagyobb pszichológiai 

jólléttel jár együtt. Az általános kompetenciák hatása a pszichológiai jóllétre magából az 

öndeterminációs elméletből kiindulva magyarázható. A környezettel való hatékony 

viselkedés, annak az érzése, hogy hatást tudunk gyakorolni a körülöttünk lévőkre növeli az 
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elégedettségünket, így a kompetencia érzése hozzájárul a magasabb pszichológiai jólléthez. A 

hipotézisek teljesülését a 4. táblázat foglalja össze. 

1. hipotézis Az általános és pedagógiai kompetenciák percepciója között erős 

kapcsolat van. 

Teljesült 

2. hipotézis A főiskolai tanulmányi énhatékonyság meghatározza az általános és 

pedagógiai kompetenciák percepcióját. 

Teljesült 

3. hipotézis A tanulás terén mutatott aktivitás meghatározza az általános és 

pedagógiai kompetenciák percepcióját. 

Teljesült 

4. hipotézis A tanulmányi átlag és a megszerzett kreditek száma, mint objektív 

mutatói a teljesítménynek, nem állnak szoros kapcsolatban a szubjektív 

kompetenciaérzéssel.  

Részben teljesült 

5. hipotézis Az általános és szakmai kompetenciákról alkotott vélekedéseket 

befolyásolja a hallgató főiskolai kapcsolatainak a minősége. 

Teljesült 

6. hipotézis A hallgató bevonódása a főiskolai életbe nagyban hozzájárul a 

kompetenciái pozitív megítéléséhez. Minél több kurzuson kívüli 

főiskolai programban vesz részt, annál pozitívabban észleli a 

kompetenciáit. 

Részben teljesült 

7. hipotézis A hallgató értékstruktúrája, értéktelítettsége befolyásolja a 

kompetenciáinak megítélését. 

Teljesült 

8. hipotézis A pedagógiai kompetencia pozitív észlelése elősegíti a tanító szakmával 

való azonosulást, a szakmai identitás kialakulását. Minél kedvezőbb a 

pedagógiai kompetencia megítélése, annál erősebb a hallgató szakmával 

való azonosulása. 

Teljesült 

9. hipotézis A pszichológiai jóllétet meghatározzák a kompetenciákról alkotott 

vélekedések. 

Részben teljesült 

10. hipotézis A képzés hozzáadott értéke megragadható a változók évfolyamonként 

növekvő értékeivel. 

Teljesült 

11. hipotézis A felsőbbévesek pszichológiai jólléte nem különbözik szignifikánsan az 

alsóbb évesekétől. 

Teljesült 

4. táblázat A hipotézistesztelés eredményei 

Az évfolyamok eredményeinek összehasonlításából következtethetünk a képzés 

hozzáadott értékére. Természetesen megbízhatóbb adatokat kapnánk egy longitudinális 

vizsgálatból, de a korlátokat figyelembe véve az évfolyamok összehasonlítása is fontos 

információkkal szolgálhat a képzés eredményességéről. Hogy megbízhatóbb legyen az 

összehasonlítás eredménye, a hallgatók elsőéves korában a Kecskeméti Főiskolán felvett 

kompetenciamérés adataira támaszkodva ellenőriztem, hogy a tényleges kompetenciák 

színvonala között van-e szignifikáns különbség évfolyamonként. Az eredmények alapján 

kizárható, hogy a mostani kutatásban tapasztalt különbségek a hallgatók tényleges 

kompetenciáinak az eltéréséből adódnak. A hallgatók önreflexiói között az elsőéves adatok 

összehasonlításában nincs különbség, így az énpercepciókban tapasztalható eltérések a képzés 

hatásának és a hallgatók fejlődésének köszönhetők. 

A felsőbbévesek számos változó esetében magasabb értékeket mutatnak a 

varianciaanalízis szerint, így az mondható, hogy a képzésben való előrehaladás hozzájárul a 

kompetenciák fejlődéshez a hallgatók percepciói alapján. A tanulmányi és társas bejóslók 

összehasonlítása alapján minél előrébb tart a hallgató a képzésben, annál nagyobb a főiskolai 

énhatékonysága, annál aktívabb a kurzusokon, és annál jobbnak ítéli meg a kapcsolatát az 

oktatókkal. Az első féléves hallgatók passzívabbak, oktatókkal kevesebbszer kerülnek 

kapcsolatba, kevésbé pozitívnak látják az oktatókkal való kapcsolatukat. Ennek a hátterében 

nyilván az áll, hogy a hallgatói szocializáció legelején álltak a vizsgálat idejében, még 
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alkalmazkodniuk kellett az új közeghez és az új működésmódhoz. Azok a hipotéziseink is 

igazolódtak, amelyek a szakmai identitás fejlődésére vonatkoztak. A felsőbbévesek magasabb 

értékei a munkaértékek, a szakmai identitás és kollektív önértékelés változóiban igazolták 

azokat az elvárásainkat, hogy a szakmai szocializáció során a hallgatók beépítik identitásukba 

a szakmai énjüket, a szakma értékrendjét, egyre jobban azonosulnak a szakmával.  

Modellépítés – lineáris regresszió 

A szakirodalmi megfontolások és a korrelációs elemzés eredményei alapján modellt 

állítottam fel a változókból. A cél az volt, hogy lineáris regresszióval és útvonalelemzéssel 

feltárjam a hatások fő irányát, hozzátéve, hogy a sikeresség tényezői oda-vissza is hatnak 

egymásra. Először lineáris regressziókkal ellenőriztem a feltételezett kapcsolatokat. Az 

eredmények alapján azt lehet mondani, hogy az észlelt általános és pedagógiai kompetenciák 

között erős kapcsolat van, az általánosra épül az észlelt pedagógiai kompetencia (5. táblázat). 

Az általános kompetenciákra a főiskolai tanulmányi énhatékonyság és az aktív tanulás stílus 

hat közvetlenül a tanulmányi meghatározó tényezők közül. A társas meghatározók közül a 

főiskolai kapcsolatoknak és a Schwartz-értékeknek van szignifikáns hatása az általános 

kompetenciák percepciójára. A modellben azt feltételeztem, hogy a kompetenciák észlelése 

hat a szakmai identitás egyes változóira. Ezt lehetett igazolni a lineáris regresszióval, de 

ezeknek a kapcsolatoknak az ereje viszonylag mérsékelt. A pszichológiai jóllétet befolyásolja 

a kollektív önértékelés, és közvetlen kapcsolatot találtam az észlelt általános kompetenciák 

változója és a pszichológiai jóllét változója között.  

 β szign. 

észlelt ált. kompetencia → észlelt ped. kompetencia 0,74 *** 

főisk. énhatékonyság → észlelt ált. kompetencia 0,49 *** 

aktív tanulás → észlelt ált. kompetencia 0,35 *** 

főiskolai kapcsolatok → észlelt ált. kompetencia 0,39 *** 

Schwartz-érték → észlelt ált. kompetencia 0,26 *** 

kurzuson kív. tev. → észlelt ped. kompetencia 0,25 0,008 

észlelt ped. kompetencia → kollektív önértékelés 0,46 *** 

észlelt ped. kompetencia → szakmai identitás 0,40 *** 

észlelt ped. kompetencia → munkaértékek 0,24 0,019 

kollektív önértékelés → pszichológiai jóllét 0,32 *** 

észlelt ált. kompetenciák → pszichológiai jóllét 0,38 *** 

5. táblázat A modell változóinak kapcsolatai a lineáris regresszióban 

Modellépítés - útvonalelemzés 

Az útelemzés módszere alkalmas arra, hogy a változók közötti összefüggéseket, 

oksági kapcsolatokat elemezzük. A strukturális egyenleteken alapuló modellek (SEM) 

segítségével lehet ellenőrizni az elméleti megfontolások alapján felállított modellt, valamint 

kiválasztani a legmegfelelőbb modellt, és a változók közötti oksági kapcsolatokat is fel lehet 

tárni. A változók közötti hatásokat ezért Amos 20 programmal ellenőriztem. A modell 

illeszkedési mutatói jók (CMIN/DF: 1,46; CFI: 0,975; PCFI: 0,502; RMSEA: 0,048).  

A pszichológiai jóllétet a várakozásnak megfelelően a kollektív önértékelés és az 

észlelt általános kompetenciák jósolják be, de mindkét kapcsolat mérsékelt erősségű (1. ábra). 
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Az útvonalak közül a Schwartz-értékek és a Super-munkaértékek közötti a legerősebb. Az 

eredmények igazolták, hogy a tanulmányi és társas meghatározó tényezők a kompetenciák 

percepcióján keresztül fejtik ki a hatásukat a szakmai szocializáció és pszichológiai jóllét 

változóira. A nem standardizált regressziós súlyokból kiolvasható, hogy az észlelt pedagógiai 

kompetencia hatása a szakmai identitásra a legnagyobb, de hasonlóan közepes erősségű a 

hatása a kollektív önértékelésre. Az észlelt pedagógiai kompetencia bejósolja a kollektív 

önértékelés és szakmai identitás változóját, de a Super-féle munkaértékek változójára 

gyakorolt hatása gyenge. Az észlelt általános kompetenciák magyarázó ereje viszonylag nagy 

a pedagógiai kompetenciák percepciójának tekintetében. A kollektív önértékelés közepes 

erősséggel hat a pszichológiai jóllétre. Az észlelt pedagógiai kompetencia csak enyhe hatással 

van a Super-féle munkaértékekre, viszont a Schwartz-értékek nagy magyarázó erővel 

rendelkeznek a munkaértékekre vonatkozóan. Ez megerősíti a korábbi kutatási eredményeket 

(Ros és mtsai, 1999). Érdekes eredmény még a kurzuson kívüli elfoglaltságok enyhe, de 

közvetlen hatása a kollektív önértékelésre. Az útvonalelemzésből is kiderült, hogy az észlelt 

kompetenciák közül csak az általános kompetenciák hatnak közvetlenül a pszichológiai 

jóllétre. Az útvonalelemzés szerint akkor a legjobb a modellünk, ha a kollektív önértékelés 

változója és a Húsz állítás teszt szakmai identitás változója egyaránt szerepel benne, vagyis ez 

a két változó különböző aspektusát méri a szakmai identitásnak. 

 

1. ábra A kutatási modell útvonalelemzése 

Összességében elmondható, hogy sikerült a modellel bizonyítani, hogy a hallgatói 

sikeresség egyes mutatói között kapcsolat van, az útvonalelemzéssel sikerült az 

összefüggéseknek egy lehetséges változatát bemutatni.  

Összegzés 

A kutatás fő célja a hallgatói sikeresség tényezőinek, ezen belül az általános és 

pedagógiai kompetenciák percepciójának vizsgálata volt. A kompetenciák percepcióját a 

hallgatói sikerességkritériumok kontextusába helyeztem, más sikermutatókkal való viszonyát 
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is megvizsgáltam. A kutatásban objektív (tanulmányi átlag, megszerzett kreditek, kurzuson 

kívüli tevékenységek) és szubjektív (pl.: főiskolai tanulmányi énhatékonyság, észlelt általános 

és pedagógiai kompetenciák) változókat használtam, a hagyományos eredményességi mutatók 

mellett a kutatásba bevontam a hallgatók egyéni boldogulásának, szakmai szocializációjának 

változóit (szakmai identitás, kollektív önértékelés, pszichológiai jóllét). A hipotézisek 

vizsgálatának és az útvonalelemzésnek az eredményei azt igazolják, hogy az észlelt 

kompetenciák jól használhatók a hallgatói sikeresség mérésére. A kompetenciák percepciója 

összeköti a hagyományos eredményességi mutatókat a sikeresség más aspektusát mérő 

komponensekkel.  Az észlelt kompetenciák szignifikáns kapcsolatai a többi szubjektív 

változóval igazolják, hogy az önreflexió az egyik kulcstényező az egyéni pályafutásban. Az 

észlelt kompetenciák szerepének a fontossága abban rejlik, hogy a tanulmányi és a társas 

bevonódás változóinak a hatását magukban foglalva hatnak az egyéni boldogulás többi 

tényezőjére, így a kompetenciák percepciójának vizsgálatából következtethetünk a hallgatók 

szakmai identitására és a személyes elégedettségére is. 

A képzésben való előrehaladás hozzájárul a kompetenciák fejlődéshez, a szakmai 

identitás kialakulásához a hallgatók percepciói alapján. A felsőbbévesek magasabb értékei a 

munkaértékek, a szakmai identitás és kollektív önértékelés változóiban igazolták azokat az 

elvárásainkat, hogy a szakmai szocializáció során a hallgatók beépítik identitásukba a szakmai 

énjüket, internalizálják a szakma értékrendjét, egyre jobban azonosulnak a szakmával. A 

szóasszociációk tartalomelemzéséből arra is lehet következtetni, hogy a szakmai szerep 

elsajátítására, a megfelelő szerepviselkedésre utaló kifejezések leginkább a végzős 

hallgatóknál jelentek meg. 
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