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ÖS  SZE FOG LA LÓ

A ta nul mány olyan pe da gó gus-sze mé lyi ség ku ta tás ered mé nye it fog lal ja ös  sze, amely 2009-ben
560 pe da gó gus vizs gá la ti anya gá ból ké szült. A ku ta tás cél ja az volt, hogy a Bo lo gna rend sze r"
ta nár kép zés pá lya szo ci a li zá ci ós mun ká ját se gít se. Át te kin ti a ha zai és nem zet kö zi ku ta tá sok
egy-egy re le váns te rü le tét a pe da gó gus szak ma, pe da gó gus sze mé lyi ség tárgy kör ben. Ös  sze -
ha son lí tá so kat tesz a kom pe ten cia ala pú és a ha gyo má nyos ok ta tás ban dol go zó pe da gó gu -
sok sze mé lyi ség ál la po tá ra vo nat ko zó an, az em pá tia és a ki égés kér d! ívek b!l nyert ada tok
alap ján.

A bo lo gnai fo lya mat so rán át ala ku ló ma gyar fel s! ok ta tás ban a ta nár kép zés is át ala kult.
Re form tö rek vé se i ben a kom pe ten cia ala pú ta nár kép zés a leg hang sú lyo sabb, de a már pá -
lyán m" kö d! pe da gó gu sok is dol goz nak kom pe ten cia fej lesz t! mód sze rek kel. Szisz te ma ti -
kus fel s! ok ta tá si, kép zé si el!z mé nye ezek nek a re form tö rek vé sek nek nem volt, a ta pasz ta -
la tok fel dol go zá sát pe dig ne he zí tet te, hogy az át ala ku lás csak a kö zel múlt ban zaj lott le, és
zaj lik ma is.

Te kint ve, hogy a vál to zá sok az is ko la rend szer min den szint jét érin tik, el en ged he tet len
egy tu da tos pá lya szo ci a li zá ci ós prog ram ki dol go zá sa a ta nár kép zés kép zé si ide jé re vo nat ko -
zó an. A kom pe ten cia ala pú ok ta tás nem csak a mód szer ta ni is me re tek meg újí tá sát, tan anya -
gok di gi ta li zá lá sát, a pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai is me re tek át gon do lá sát kény sze rí ti ki, ha nem
a hoz zá tar to zó adek vát pe da gó gus sze mé lyi ség r!l is biz to sabb kép pel kell ren del kez ni ük 
a kép z! he lyek nek. An nál is in kább, mert a kom pe ten ci á kat meg fo gal ma zó ta nár kép zé si ké pe-
sí té si kö ve tel mé nyek szá mos – a ko ráb bi nál konk ré tabb – sze mé lyi sé get érin t! el vá rást tar -
tal maz nak. 
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PE DA GÓ GUS SZE REP, PE DA GÓ GUS-SZE MÉ LYI SÉG KU TA TÁ SOK
MA GYAR OR SZÁ GON ÉS KÜL FÖLD ÖN

Az em be rek kü lön böz nek egy más tól ké pes sé ge ik, ér dek l! dé si kö rük és sze mé lyi sé gük sa já -
tos sá ga i ban. Ezek alap ján min den em ber egy sor pá lyá ra al kal mas. E pá lyák mind egyi ke 
a szemé lyi ség jel lem z!k sa já tos struk tú rá ját igény li. Így az is el mond ha tó, hogy min den pá lya
bi zo nyos szá mú em ber szá má ra hoz zá fér he t!. A pá lyák kal kap cso la tos kva li fi ká ci ók és azok
a kö rül mé nyek, ame lyek ben az em be rek dol goz nak, fo lya ma tos vál to zás ban van nak. Ezek
egy em ber éle tén be lül is moz gás ban van nak, no ha a sze mé lyek sze mé lyi ség struk tú rá ja re la -
tí ve ál lan dó. Ezért a pá lya vá lasz tást és be il lesz ke dést fo lya mat nak kell te kin te ni, ami lé nye -
gé ben az ön el fo ga dás ki ala kí tá sá ból és meg va ló sí tá sá ból áll. Va ló já ban ez egy komp ro misz -
 szum ke re sés a szak mai sze rep ki pró bá lás és az egyé ni as pi rá ci ók kö zött. A ku ta tá sunk ké s!bb
elem zen d! em pi ri kus ré sze eb b!l a fo lya mat ból ra gad ki egy sta ti kus ál la po tot, azt he lye zi fó -
kusz ba. A si ke res pá lya be töl tés vizs gá la ta nem nél kü löz he ti a le ír ha tó sze mé lyi ség jel lem z! -
ket, ame lyek adott pá lyá ra al kal mas sá tesz nek egy cso por tot, ese tünk ben a pe da gó gu sok
csoport ját. Mel let te meg kell raj zol ni azt a kontextustérképet, amely ben ez a szak ma ki fej ti
hatá sát, és f! ként azo kat a sze mé lyi ség ál ta li be fek te té se ket, ame lyek kel az ön de fi ní ció, önel -
fo ga dás ki ala kul hat.

Mun kánk ban, ami kor a pe da gó gu sok sze mé lyi ség vizs gá la tát t"z zük ki cé lul, tu laj don kép -
pen a pályaidentifikációnak egy pil la nat nyi ál la pot tér kép ét mu tat juk be, ugyan ak kor a pá lyá -
ra lép ve a fog lal ko zás, szak ma m" ve lé sé hez tar to zó ké pes sé gek va ló ság pró bák ál tal hi te le sí -
t!d nek, így ál lan dó an vál toz nak. Helembai (1997, idé zi Bagdy, 1997) komp lex sze mé lyi ség-
és sze rep vizs gá lat után ju tott ar ra a kö vet kez te tés re, hogy a pá lya von za lom mo ti vál ta iden ti -
fi ká ci ó nak két f! sza ka sza van. Az an ti ci pált pályaidentifikáció fo lya ma tá ban va ló já ban
szubidentifikációs tör té né sek zaj la nak le, sze rep ös  sze te v! ket, sze rep el vá rá so kat gy"j te nek 
a sze mé lyek. En nek nyo mán tör té nik majd meg a tény le ges azo no su lás, ami kor a sze mé lyek egy
sa já tos, csak rá juk jel lem z! szak mai sze re pet ala kí ta nak ki, és a sok szor mo za ik sze r", sé ma -
sze r" sze rep vi sel ke dés b!l egye di sze rep kon fi gu rá ci ót te rem te nek. A fo lya mat nak krí zi sek kel
ter helt él mé nyei van nak, hi szen a va ló ság pró bák mint in ter ak ci ós le he t! sé gek igen vál to za -
to sak és élménydúsak, va la mint ki kény sze rí tik az ál lan dó ön de fi ní ci ót, fel té ve hogy en nek
alap ja it a kép zés ki dol goz ta.

A pe da gó gus-sze mé lyi ség vizs gá la tok ha son ló ak ab ban, hogy az ide á lis ta nár jel lem z! it
kí ván ják le ír ni, és kü lön böz nek ab ban, hogy ezt mi lyen szem pont ok men tén te szik. 

N. Kol lár (2008) vé le mé nye, hogy az „ide á lis ta nár” kér dés kör ben ra gad ha tók meg leg -
in kább a pe da gó gu sok kal szem be ni el vá rá sok. Ezek há rom cso port ba ren dez he t!k. Az el s! 
a sze mé lyi ség vo ná sok kö re. A szer z! sze rint itt a meg ér tés, tü re lem a leg gya ko ribb el vá rás.
A má sik az in tel lek tu á lis di men zió, amely a szak tu dás sal azo nos és vé gül a ta ní tá si mód sze -
rek, amely nek a „jól ma gya ráz” tí pu sú el vá rás fe lel tet he t! meg.

Gás pár és Holecz (2005) ar ra vál lal ko zott, hogy az el várt sze mé lyi ség jel lem z!k he lyett
azt vizs gál ja meg, mi lyen jel lem z!k kel ír ha tók le tény le ge sen a pe da gó gu sok. Ered mé nye ik
sze rint – ter mé sze te sen a tel jes ség igé nye nél kül – az lát szik, hogy a pe da gó gu sok ju ta lom -
füg g! sé ge ma ga sabb ér té k" a más szak má ból vett min ta ada ta i nál. Fo ko zot tab ban ve szé lyez -
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te tet tek mentál hi gi é nés szem pont ból a más fog lal ko zá sú ak kal szem ben. Ke vés bé nyi tot tak, ke -
vés bé ener gi ku sak, ér zel mi la bi li tás, ag gó dás, ala cso nyabb ön ér té ke lés jel lem zi !ket. Va gyis
az adap tív stra té gi ák be épí té se, a meg küz dé si mó dok el sa já tít ta tá sa a kép zés ben el en ged he -
tet len.

Tóth (2000) sze rint a múlt szá zad for du ló ján a jó pe da gó gus ana lóg volt a jó em ber rel,
annak ki vá ló tu laj don sá ga i val: be csü le tes, mun ka bí ró, te kin tély tisz te l!, fe gyel me zett. A tö ké -
le tes em bert jel lem z! tu laj don sá gok so ra vég te len. Bu gán (1997) esz mé nyí t! pe da gó gi ai gon -
dol ko dás ered mé nye ként hi vat ko zik az ide á lis, tö ké le tes pe da gó gus ra, amely ter mé sze te sen
em ber fe let tit kö ve tel a szak ma m" ve l! i t!l. Ho lott a pe da gó gi ai ha tás rend szer az Én és a Másik
vi szo nyán ke resz tül szer ve z! dik és cso port di na mi kai tör té né sek ben ír ha tó le. Ez a ta nár-di ák
vi szony ma ga. A Rogers (1961, idé zi Tóth, 2000) ál tal le írt jel lem z!k hoz tak újat a pe da gó gus-
di ák kap cso lat fe l!l le írt pe da gó gus-sze rep el vá rás hoz. Rogers há rom jel lem z!t tart alap ve -
t!en fon tos nak: a kong ru en ci át, a fel té tel nél kü li el fo ga dást és az em pá ti át. Mind há rom ab ban
új, hogy el! hív ja a sze rep mö gül az em bert, és ösz tön zi !t ar ra, hogy a va ló di sze mé lyi sé gé -
vel, gon do la ta i val, ér zel me i vel ve gyen részt a kap cso lat ban és ne sze rep ma ga tar tá sá val.
Rogers ha tá sa a ta nár-di ák kap cso lat re form já ban ki mu tat ha tó. 

Bóta és Gy!ryné (1997) ta nul má nya szin tén fel is mer he t! en a hu ma nisz ti kus pszi cho ló -
gia ha tá sát mu tat ja ki a ta nár sze mé lyi ség gel kap cso lat ban. Men tál hi gi é nés szem pont ból ri zi -
kó fak tor nak te kin tik a szer z!k, hogy a pe da gó gi ai kul tú rá ban, szem lé let ben még min dig fel -
lel he t! az a né zet, hogy a pe da gó gus nak nem le het nek ne héz sé gei, ! tö ké le tes, nem árul hat el
ér zel me ket, sze mé lyes sé gé vel nem ve het részt a di á kok kal va ló kap cso lat ban, csak sze rep ál -
la pot tal.

Ritoókné (1986) a pályaidentifikáció fo gal má val kap cso lat ban egy olyan vi szony fo gal -
mat ír le, amely mu ta tó ja a mun kát vég z! em ber és a pá lya kö ve tel mé nyek kö zöt ti meg fe le -
lés nek. A pá lya be töl t!k élet út já nak egy-egy met szés pont ján vizs gál ha tó a pá lyá val va ló azo -
no su lás tar tal ma és mér té ke. Ritoókné (1986) lé nye ges nek íté li meg eb ben a fo lya mat ban még
a sze mé lyi ség re gu lá ci ós szint jét, szociabilitását, ener gia szint jét. Ezek egy faj ta él mény igényt
is kör vo na laz nak, ami az tán ta lál ko zik a szak ma él mény ígé re té vel. Ha ös  sze il lés ta pasz tal ha -
tó, ak kor jó esély van a hi va tás tu dat ki ala ku lá sá ra.

A kül föl di szak iro da lom pe da gó gus ku ta tá sa i ból Rushton, Morgan és Richard (2007) vizs -
gá la tát emel jük ki. A szer z!k kí sér le tet tet tek a ha té kony ta nár sze mé lyi ség je gye i nek azo no -
sí tá sá ra. A Myers–Briggs-féle Sze mé lyi ség tí pus-in di ká tor fel hasz ná lá sá val kö zöl nek cik kük -
ben ada to kat eb b!l a cél ból. Ered mé nye ik nek van ér vé nyes sé ge a je len le gi ku ta tás ra néz ve,
ezért mu tat juk be. A Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) jungi alap el ve ken nyug szik. 
A sze mé lyi ség négy bi po lá ris di men zi ó ját mé ri. 

Ext ra ver zió (E) – Introverzió (I) 
Ér zé ke lés (Sensing, S) – In tu í ció (N) 
Gon dol ko dás (Thinking, T) – Ér zés (Feeling, F)
Ítél ke zés (Judging, J) – Ész le lés (Perceiving, P)

Az el s! ská la egy be esik a klas  szi kus extraverzió-introverzió le írá sá val, ezért ezt nem
rész le tez zük.

Pedagógusok személyiségvizsgálata 7



Ér zé ke lés (Sensing, S) – In tu í ció (N)
Ez a ská la azt mu tat ja, hogy az em be rek nek mi lyen pre fe ren ci á ik van nak ar ra vo nat ko zó an,
hogy ho gyan fo gad ják és ér tel me zik a kül vi lág ból ér ke z! in for má ci ó kat, ada to kat. Az ér zé -
ke l!k in kább tu da tá ban van nak an nak, hogy ér zé ke lik a kül vi lá got, sze re tik a té nye ket, sze -
ret nek prak ti kus, konk rét prob lé mák ra kon cent rál ni. Ál ta lá ban úgy vé lik, hogy ha va la mi jól
m" kö dik, ak kor jobb nem vál toz tat ni raj ta. Az in tu i tív ke vés bé ada tok ra ér zé keny, in kább
han gu la tok ra, ér zel mek re, kon tex tus ra, és szí ve sen vál toz tat. Ez a tí pus az ész le lés ben a tu -
dat ta lan utat kö ve ti.

Gon dol ko dás (Thinking, T) – Ér zés (Feeling, F)
A gon dol ko dó lo gi kai ren det ké pez, ös  sze kap csol ja az okot az oko zat tal. Dön té se it az elem -
zés, kri ti ka, tárgy sze r" ség alap ján hoz za. Az ér z! funk ció a sze mé lyes von zás és ta szí tás alap -
ján m" kö dik. Job ban ér dek lik !ket az em be rek, mint a fel ada tok. Igé nyük a har mó nia, a be -
fo ga dott ság, az egyet ér tés. A dön té sek vég ered mény ét az em be rek re tett ha tá suk sze rint
ér té ke lik.

Ítél ke zés (Judging, J) – Ész le lés (Perceiving, P)
Az ítél ke z!k sze ret nek struk tu rált, ren de zett éle tet él ni. Er!s az ön fe gyel mük, sze ret nek dön -
té se ket hoz ni, és sze re tik a ren det. Az ész le l!k ru gal ma sabb élet stí lust ked vel nek, sze re tik 
a spon ta ne i tást, sze re tik nyit va hagy ni a dol go kat, gyak ran az utol só pil la nat ra hagy ják a ten -
ni va ló kat. Az ész le l!k re a nyi tott ság, a spon ta ne i tás jel lem z! és a kül s! in for má ci ók irán ti
kí ván csi ság.

A szer z!k ku ta tá si el!z mény nek te kin tet tek egy ko ráb bi vizs gá la tot, amely ben 5366 ame -
ri kai ta nár ról sze rez tek ada to kat, és eb ben a leg pre fe rál tabb kom bi ná ció a kö vet ke z! volt:
ESFJ, va gyis extravertált, ér zé ke l!, ér z!, ítél ke z!. Ér de kes sé ge en nek a ku ta tás nak, hogy kü -
lönb sé get ta lál tak az ál ta lá nos is ko lai és a kö zép is ko lai sza kos ta ná rok kö zött. #k már vég -
zet tek vol tak, de még nem ta ní tot tak. Az ál ta lá nos is ko la i ak jel lem z! sze mé lyi ség pro fil ja az
SFJ volt, va gyis ér zé ke l!, ér z!, ítél ke z!, míg a kö zép is ko la i a ké NTJ, va gyis in tu i tív, gon dol -
ko dó, ítél ke z!. Ez utób bi ak in kább az el mé le ti és ös  sze tet tebb prob lé mák ra nyi tot tak, és von -
zód nak az in no vá ció és vál to zás iránt, in tu i tív ter mé sze tük mi att ki hí vá so kat ke res nek.

A Rushton, Morgan és Richard (2007) vizs gá lat ban 58 „elit” flo ri dai ta nár vett részt. 
(A cikk sze rint azért „eli tek”, mert egy kri té ri um rend szer – ame lyet eb ben az ál lam ban dol -
goz tak ki – an nak mi n! sí tet te !ket.) Az „elit r!l” szer zett ada to kat ös  sze ha son lí tot ták két kont -
roll po pu lá ci ó val. Random mó don ki vá lasz tott ál ta lá nos is ko lai ta ná rok al kot ták a kont roll -
cso por tot.

Hi po té zi sük sze rint az ESFJ (extravertált, ér zé ke l!, ér z!, meg íté l!) pro fil do mi nan ci á ja
he lyett az ENFP (extravertált, in tu i tív, ér z!, ész le l!) pro fil ba fog nak tar toz ni a vizs gált sze -
mé lyek, és kér dés volt az is, hogy men  nyi re ké szek a koc ká zat vál la lás ra. Ered mé nye ik szerint
az elit ta ná rok nem szél s! sé ge sen koc ká zat vál la lók, igye kez nek azt mi ni ma li zál ni. 

Az át lag ta ná rok sze mé lyi ség pro fil ját az zal ma gya ráz ták, hogy ezek a sze mé lyek azért
választ ják a ta ná ri pá lyát, mert a rá juk bí zott gye re kek igény lik a tö r! dést, a gon dos ko dást. 
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#k rend sze rint el kö te le zet tek, lo já li sak, nagy tü re lem mel bír nak. Job ban sze re tik, ha a dol gok
kont roll alatt van nak, a ki szá mít ha tó sá got el!ny ben ré sze sí tik a spon ta ne i tás sal szem ben.
Papír-ce ru za gya kor la to kat vé gez tet nek, mun ka fü zet-há zi fel ada to kat ad nak, a ta nu ló kat me -
mo ri zá lás ra ösz tön zik, sze re tik a ren det, a fe gyel met. 

Az át lag pe da gó gu sok ESFJ sze mé lyi ség kép le te sze rint en ge del mes, tisz te let tu dó em ber -
ként ír ha tók le. #k azok, akik fe le l!s sé get érez nek azért, amit itt és most meg kell ten ni ük,
realisz ti ku san vi szo nyul nak az élet hez. Prag ma ti ku sak, em pa ti ku sak, akik jól m" köd nek, ha
a sza bá lyok vi lá go san de fi ni ál va van nak. Er! sen igény lik, hogy a dol gok kont roll alatt le gye -
nek, sze re tik a kö vet ke ze tes sé get, a ki szá mít ha tó sá got. Gyak ran mond ják rá juk, hogy !k 
a Sta bi li zá to rok, #rök, Vé del me z!k, Tra di ci o na lis ták. Job ban sze re tik a már ki pró bált és meg -
bíz ha tó meg ol dá so kat, a jól be gya ko rolt el já rá so kat. Ha még is kell vál toz tat ni, ak kor sze re -
tik, ha en nek a me ne te szé pen lo gi ku san ki dol go zott, fel épí tett. Ok ta tá si re form moz ga lom ba
nem szí ve sen men nek be le. 

Az elit vizs gá la ti cso por tot (NF in tu i tív ér z!) ide a lis ták nak, szó szó lók nak, ve zé rek nek
mond ják, akik büsz kék egye di mi vol tuk ra, iden ti tá suk ra, és úgy te kin te nek ta nu ló ik ra, mint
au ten ti kus egyé nek re és sze re tik, ha ezt a ta nu ló ik ki is fe je zik. Az extravertált, in tu i tív, ér z!
és ész le l! ta ná rok jel lem z! en ener gi ku sak, lel ke sek, akik élet ve ze té sét a spon ta ne i tás és az
adap ti vi tás jel lem zi. Igen kre a tí vak, szó ra koz ta tó ak, ér té ke lik az egyé nek szük ség le te it, exp -
res  szí vek, a kül vi lág ra úgy te kin te nek, mint a le he t! sé gek vi lá gá ra. In tu í ci ó juk ar ra sar kall ja
!ket, hogy új mó do kon csi nál ja nak dol go kat, mi vel ké szek az új fo gal mak gyors meg ra ga dá -
sá ra. Szá muk ra a vál to zás fon tos, hi szen op ti mis ták, ak tí vak, van fan tá zi á juk, sti mu lál ja !ket
az új. Ta ní tá si stra té gi á ik szé les ská lán mo zog nak, sze re tik a ko ope ra tív ta nu lást, hang súlyt he -
lyez nek a di ver gens gon dol ko dás ra. Leg jobb for má ju kat a vál to zó hely ze tek ben mu tat ják
meg, ame lyek le he t! sé get ad nak kre a ti vi tá suk, ka riz má juk ki ak ná zá sá ra. Emel lett ér zé ke nyek
a ta nu lók egye di szük ség le te i re, és mes  sze me n! en tö r!d nek a ta nu lók fej l! dé sé vel és sa ját
fej l! dé sük kel. Füg get len gon dol ko dá sú ak, ne he zen t" rik a ru tin jel le g" fel ada to kat, ba rát sá -
go sak, vál to zás ka ta li zá to rok. Mind ez al kal mas sá te szi !ket ar ra, hogy egész sé ges in ter ak ci ót
tart sa nak fenn az is ko lán kí vü li vi lág gal is, nyi tot tak és ru gal ma sak a foly to nos osz tály ter mi
vál to zá sok iránt. Egé szé ben vé ve op ti mis ták, po zi tív az at ti t"d jük, és ké pe sek pár hu za mo san
több pro jek ten is dol goz ni.

Nem ne héz fel is mer ni a flo ri dai elit pe da gó gu sok tól nyert ada tok alap ján azt a sze mé lyi -
ség struk tú rát, ame lyet a ma gyar, új tí pu sú ta nár sze rep-kre á ció a ha zai sze rep be töl t!k t!l el vár
vagy el vár na. A ma gyar köz ok ta tás ban egy szer re van je len a ré gi (lásd ame ri kai át lag) kö te -
les ség tu dó, az új jal szem ben op po ná ló ta nár sze mé lyi ség és a vál to zá sok ra jól re a gá ló, au to -
nóm kre a tív sze mé lyi ség. Az ok ta tás po li ti kai nyo más (át szer ve zé sek, ös  sze vo ná sok, tar tal mi
vál to zá sok, egy új ge ne rá ció stb.) a ma ga fi lo zó fi á já val és né ze te i vel ez utób bi ra hat, de olyan
for má ban, hogy a sze mé lyi ség be li vál to zá sok ra nem en ged id!t. Fel te he t!, hogy a vizs gá la -
tunk ban részt ve v! pe da gó gu sok nem el! idé z!i a vál to zá sok nak, ha nem in kább op po ná lói
vagy vég re haj tói. A vál to zá sok id! be li rit mu sa, ki ter je dé se (új tu dás fel fo gás, új mód sze rek,
új struk tú ra stb.) mind sé rü lés ve szélyt je lent het nek.
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PE DA GÓ GUS SZE MÉ LYI SÉG ÉS MEN TÁL HI GI É NÉS ÁL LA POT

Felvinczi (2007) egész ség pszi cho ló gi ai mun ká já ban elem zi, hogy az el múlt év ti ze dek vál to -
zá sai mi att a pe da gó gu sok leg na gyobb pszi chés ter he, hogy az úgy ne ve zett pót ló la gos szo cia -
li zá ci ós fel ada to kat nem tud ják el lát ni ab ban a ke ret ben, amely ben m" köd ni ük kell. En nek
okát ab ban lát ják, hogy a ma is ko lá ban él! di á kok szá má ra a pe da gó gu sok már nem te kin tély -
sze mé lyek. Sa la mon és Szép hal mi (1988) már a nyolc va nas évek vé gén kons ta tál ta, egy em -
pi ri kus ku ta tás alap ján, hogy a pe da gó gu sok köz ér zet ének, men tá lis ál la po tá nak fo ko za tos
rom lá sa fi gyel he t! meg, a szak ma de val vá ló dá sá val együtt. Az az a mun ka tel je sít mény szem -
pont já ból fon tos a stresszorok fel tér ké pe zé se, az egész ség ká ro sí tó té nye z!k azo no sí tá sa.
Ennek ér de ké ben két el mé le ti is ko la té te lei men tén ér de mes ha lad ni. Az egyik sze rint, amely kö -
ve tel mény kont roll-mo dell ként is mert (Karasek, 1979; idé zi Salavecz és Neculai, 2006), kró ni kus
stressz ál la po tot vált hat ki, ha a sze mé lyek nem tud ják be fo lyá sol ni sa ját mun ka kö rül mé nye i ket.
Ez jel lem z! en igaz a pe da gó gus szak má ra, ám en nek oka it mun kánk ban nem cél fel tár ni. Eb ben
nyil ván a ha gyo má nyok, az ok ta tás po li ti kai el!z mé nyek és kul tu rá lis vo nat ko zá sok is sze re pet ját -
sza nak. Holecz (2006) ku ta tá sá ban sze re pel, hogy a ma gyar pe da gó gu sok 60%-a sze ret ne több
önál ló sá got a mun ká já ban, sze ret ne ha tást gya ko rol ni sa ját mun ka kö rül mé nye i re.

A sze rep konf lik tu sok és a sze rep bi zony ta lan ság kap cso la ta a ki égés sel f! ként a n!k kö -
ré ben ki mu ta tott (Schwab és Iwanicki, 1982; Capel, 1987; idé zi Holecz, 2006). A ki égés egyé -
ni és szer ve ze ti sa já tos sá gok ös  sze gé nek spe ci á lis ered mé nye. Szer ve ze ti ha tá sok, ame lyek 
a ki égést el! se gí tik: a ke vés fi ze tés, a túl hos  szú mun ka id!; ha a pá lyá nak nincs jö v! je vagy
túl sok a pa pír mun ka; há lát la nok az ügy fe lek vagy a fe let tes nem ér té ke li a tel je sít ményt; a dol -
go zó nak nincs te kin té lye, ha a rend szer nem ké pes re a gál ni a ta gok igé nye i re, és nem meg fe -
le l! a hi va ta li ad mi niszt rá ció. Ezek mind egyi ke jel lem z! a pe da gó gus szak má ra.

Má sik mo dell az er! fe szí tés-ju ta lom egyen súly ta lan ság mo dell je (Siegrist, 1996). Ha az
er! fe szí tés és ju tal mak ará nya nem meg fe le l!, ak kor az ideg rend szer tar tós ak ti vá ci ó ja hoz -
zá já rul hat a men tá lis és szo ma ti kus ká ro so dá sok hoz. Az er! fe szí tés (a pe da gó gu sok szó hasz -
ná la tá ban a „túl ter helt ség”) a pe da gó gu sok 86%-ánál stressz for rás.

Bagdy (1997) szin tén a sze mé lyi sé get meg ter he l! pá lyá nak ír ja le a pe da gó gus szak mát;
ma gá nyos fog lal ko zás ként, amely ben a ne ve l! fel n!tt tár sak nél kül, el kü lö nül ten vég zi a ta -
ní tás mun ká ját. Nincs meg fe le l! en ki dol go zott gya kor la ta az egyez te tés nek vagy ko ope rá ció-
nak a ne ve lé si cé lok/mód sze rek te rén. Er!s au to nó mia igény, fo ko zott fe le l!s sé gi szo ron gás,
a kol le gi á lis se gít ség ké rés el uta sí tá sa, ta ná ri ön ér té ke lé si bi zony ta lan ság, a mun ka si ker él mé -
nye i nek sz" kös sé ge, perfekcionista igény rend szer, ide a li zá ló nor ma tí vák, ir re á li san ma gas
lel ki kö ve tel mény rend szer jel lem zi a pe da gó gu sok több sé gét, mond ja a szer z!. Ugyan ak kor
a lel ki kar ban tar tás ra vagy köl csö nös tá mo ga tás ra alig van, vagy még nincs is szer ve zett lehe -
t! ség az is ko lák ban.

Ez zel el ér kez tünk a sze mé lyi ség do mi nan ci á jú el mé le ti meg kö ze lí té sek hez: ugyan is né -
hány sze mé lyi ség jel lem z! is a ki égés irá nyá ba hat, úgy, mint a kül s! kont roll at ti t"d és a za -
vart ön ér té ke lés. Saj ná la tos – ami más ku ta tá si ada tok ból de rül ki –, hogy azok a meg küz dé si
mó dok, ame lyek pél dá ul csa lá di kör nye zet ben ered mé nye sen csök ken tik a stresszt, mun ka he -
lyi kör nye zet ben már csak kor lá to zot tan ér vé nye sül nek. 
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Cano Garcia, Pad il la Munoz és Carassco Ortiz (2005) Se vil la tar to mány ban vizs gál ta 99
ta nár burnoutszintjét, és az er re vo nat ko zó el! re jel zé se ket. In ter jút és kér d! ívet al kal maz tak
és a Maslach Burnout Inventoryt. Kér dés fel te vés ük az volt, hogy ho gyan be fo lyá sol ja a ki -
égést: ma ga a sze mé lyi ség struk tú ra, más részt a kontextuális vál to zók. Ered mé nye ik össz hang -
ban van nak más ku ta tá sok ered mé nye i vel: „a sze re tet re mél tó ság, ked ves ség ma gas pont szá mú
protektív té nye z!, il let ve az, ha a se bez he t! sé gi té nye z! ala csony pont ér té k"” (929. o.). A sze -
re tet re mél tó ság hi á nya a deperszonalizáció ki emel ke d! en fon tos vál to zó ja. Az eb ben mu ta tott
ala csony ér ték volt a leg meg bíz ha tóbb prediktora a deperszonalizációban mu ta tott ma gas ér -
ték nek. A sze mé lyes tel je sít mény be li ma gas ér té kek leg biz to sabb prediktorai a kö vet ke z!k vol -
tak: ma gas sze re tet re mél tó sá gi ér ték, óra adás ma gán in téz mény ben és a di á kok hoz va ló vi szony
nagy becs ben tar tá sa (937. o.). Az ér zel mi ki me rült ség leg meg bíz ha tóbb prediktorai: rossz kap -
cso lat a ve ze tés sel, ma gas neurotikusságérték, az el! lép te tés ki lá tás ta lan sá ga, az ala csony szak -
mai presz tízs tu dat és az ugyan ab ban a mun ka kör ben el töl tött hosszú id!.

Ma gyar or szá gon Pak si és Schmidt (2006) vizs gá la ta is pe da gó gu sok men tál hi gi é nés ál -
la po tá nak fel mé ré sé re irá nyult. Több mint 600-as min tá ból ka pott ada ta ik sze rint a kö zép is -
ko lai ta ná rok ked ve z!bb mu ta tó kat pro du kál tak, mint a la kos sá gi min ta. A ku ta tók fel te szik,
hogy a ta ná rok vá la sza i ban az el vá rá sok nak va ló meg fe le lés tük rö z! dött. 

Rogers és mun ka tár sai (1961) sze rint a va lós és ide á lis én kö zöt ti el té rés az al kal maz ko -
dás egyik mu ta tó ja. Ha a pe da gó gus-sze mé lyi ség ku ta tás okán ele mez zük az em pá ti át, ak kor
a rogersi fel fo gás ból adap tál ha tó a leg több is me ret. Igaz ugyan, hogy Rogers az em pá tia fo -
gal má val leg in kább a kli ni kai gya kor la tot for ra dal ma sí tot ta, de a ta nács adás ra leg alább olyan
mér v" ha tás sal volt. A ta nács adó sze rep pe dig egyi ke a meg vál to zott ta nár sze repele mek nek.
Rogers (1954) úgy de fi ni ál ta az em pá ti át, mint olyat, amely „egy má sik sze mély bel s! vo nat -
ko zá si rend sze ré nek pon tos ész le lé se a hoz zá tar to zó emo ci o ná lis vo nat ko zá sok kal és je len -
té sek kel együtt: mint ha az em ber azo nos vol na az adott sze mél  lyel, so ha sem fe led kez ve meg
azon ban er r!l a mint ha fel té tel r!l” (1959, 210–211; idé zi Kul csár, 2002, 159). Ma ga az em -
pá ti ás at ti t"d fel vé tel na gyon igény be ve szi a sze mé lye ket. Túl azon ugyan is, hogy a szak em -
ber (ese tünk ben a ta nár) át éli és tük rö zi a má sik fél bel s! tör té né se it, még azt is vis  sza kell
csatol nia, hogy ez az ál la pot nem fel tét le nül fé le lem kel t!. 

Ana li ti kus szem pont ból az el há rí tó me cha niz mu sok túl m" kö dé se ve zet a ki égés hez. 
Az egy vagy több el há rí tó me cha niz mus az il le t! alap ma ga tar tá sá vá vá lik, és meg te rem t! dik
a ki égés fo lya ma tá nak egyik ve szé lyes pszi chi kai fel té te le. Egy ör dö gi kör in dul el az el há rí tás
se gít sé gé vel. Az érin tett még több ter het vál lal ma gá ra, ami még in ten zí vebb el há rí tó me cha -
niz mu so kat tesz szük sé ges sé. Ez a circulus vitiosus ál lan dó sul, nem tu da to san zaj lik le, meg -
szo kás sá vá lik.

Maslach és Jackson (1981) ku ta tá sai vá lasz tó vo na lat je len tet tek a ki égés vizs gá la tá ban,
mi vel ah hoz a fel is me rés hez ve zet tek, hogy itt egy több di men zi ós je len ség r!l van szó.
Maslach úgy te kin ti a ki égést, mint az egyén tö r! dé si szán dé ká nak el ve szí té sét azok irá nyá -
ban, akik kel együtt dol go zik. A sze mély zet tag ját ér zel mi ki me rü lés jel lem zi, nem ké pes pozi -
tív ér zé se ket, tisz te le tet vagy em pá ti át ta nú sí ta ni az ügy fe lek iránt. A maslachi mo dell kö zép -
pont já ban a ki égés kö vet ke z! meg ha tá ro zá sa áll: a tünetegyüttes egy kró ni kus ér zel mi és
in ter per szo ná lis stressz fo lya ma tok ra adott vá lasz re ak ció.
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Maslach (1981) há rom tü net cso port ba ren dez te a ki égés meg nyil vá nu lá sa it. Az egyik cso -
por ton az emo ci o ná lis ki me rü lés jel leg ze tes sé ge it ér ti: a ki üre se dést, az ener gia hi ányt, a fá -
radt sá got. A má so dik ba tar to zik az ér zel mi el tá vo lo dás, a deperszonalizáció és a har ma dik ba
az inkompetenciaélmény, a csök kent tel je sí t! ké pes ség, va gyis az ön ér té ke lé si kom po nen sek.
Ha ar ra gon do lunk, hogy ho gyan hat ez a di á kok ra, ak kor be jó sol ha tó, hogy a két ágens kap -
cso la ta (ta nár-di ák) nem ked ve z! az együtt m" kö dés szem pont já ból. 

Petróczi, Fa ze kas, Tombácz és Zimányi (2001) meg vizs gál ta a ha zai pe da gó gu sok
kiégé sé ben sze re pet ját szó té nye z! ket kér d! íves mód szer rel. A kér d! ív el s! ré szé ben az
álta lá nos köz ér ze tet tár ták fel. Han gu la to kat és ér zé se ket ex po nál tak, és a vizs gá la ti sze mé -
lyek nek eze ket kel lett meg je löl ni ük asze rint, hogy me lyi ket érez ték, és hogy mennyi re vol -
tak elé ge det tek az éle tük kel és a csa lád juk je len le gi anya gi hely ze té vel. Sze re pel tek még
mun ka he lyi stresszortényez!k, tan tes tü let re vo nat ko zó kér dé sek. Min tá juk 500 f!s volt.
F!bb ered mé nyeik össz hang ban van nak a nem zet kö zi ku ta tá si ered mé nyek kel. Az anya gi
hely ze té vel a minta 21%-a elé ge dett mind ös  sze. Stresszor le het az in téz mény ve ze té se (tájé -
koz ta tás hi á nya, öt le tek meg va ló su lá sá nak hi á nya, ok ta tás po li ti kai vál to zá sok). Ha ma ga 
a ve ze t! igaz ság ta lan, csak az ad mi niszt ra tív te vé keny sé get te kin ti mun ká nak, ha nem en ged
be le szó lást a dön té sek be stb., mind stresszorként fel tün te tett a ku ta tás ada tai sze rint. A jel -
zé sek re nem re a gá ló ve ze tés mel lett stresszor, ha a tár sas kap cso lat rend szer nem ki elé gí t!,
és ezt el s! sor ban a kol lé gák ra ér tet ték, de ugyan ilyen er!s sé g" a di á kok, szü l!k ag res  szi -
vi tá sa is. In do kolt az ala csony fi ze tés és az elismertséghiány stresszorként va ló azo no sí tá -
sa is, ahogy a sok fö lös le ges ad mi niszt rá ció, a tár gyi fel té te lek elég te len sé ge, el ha nya golt -
sá ga és a sok plusz mun ka.

A KU TA TÁS BE MU TA TÁ SA

Cél ja
Vizs gá la tunk kö zép pont já ban a pá lyán dol go zó pe da gó gu sok sze mé lyi ség ál la po tá nak meg is -
me ré se állt. Kü lön bö z! vizs gá la ti el já rá sok kal a min tá ban sze rep l!k em pá ti ás kész sé gé nek
és ki égé si ál la po tá nak a fel tá rá sa tör tént. A min tán be lül kü lön ke zel tük a kom pe ten cia ala pú
kép zést foly ta tó pe da gó gu so kat és a ha gyo má nyos ok ta tást vég z! ket. 

Min ta vá lasz tás
A vizs gá la ti min ta ki vá lasz tá sá nál az el s!d le ges szem pon tunk az volt, hogy a pá lyán m" kö -
d!, je len leg ak tív pe da gó gu sok ke rül je nek ki vá lasz tás ra. A vizs gá lat ban részt ve v! pe da gó -
gu sok ké s!b bi cso por to sí tá sá hoz szük sé ges ada tok ról (élet kor, nem, pá lyán el töl tött évek szá -
ma, is ko la tí pus, ok ta tá si prog ram, tu do mány te rü let) a kér d! ívek ki töl té se el!tt egy er re a cél ra
ös  sze ál lí tott kér dés sor meg vá la szo lá sá val sze rez tünk tu do mást.

A vizs gá lat ban N = 560 pe da gó gus vett részt. 
A vizs gá lat ba be von tak kö re: az Eszterházy Kár oly F! is ko la ál tal szer ve zett pe da gó gus-

szak vizs ga prog ram ban, il let ve mes ter ta nár szin t" kép zés ben részt ve v!k. Ily mó don az ország
min den ré szé r!l ke rül tek be a min tá ba pe da gó gu sok.
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A vizs gá la ti min tá ban a fér fi ak és a n!k ará nya csak ke vés sé tér el a ha zai pe da gó gus po -
pu lá ci ó é tól. (A Je len tés a ma gyar köz ok ta tás ról 2006 sze rint a n!k ará nya az ok ta tás ban
86,2%.) A min tá ban 128 fér fi és 432 n!i vá lasz adó volt, ez szá za lé ko san ki fe jez ve 22,9% és
77,1%-os ér té ket mu tat.

Az élet ko ri el osz lás: a vizs gá lat ban részt ve v! leg fi a ta labb tag 22 éves, a leg id! sebb pe -
dig 61, az át lag élet kor 38,26; szó rá sa 9,54. A ma gas szó rá si mu ta tó és a to váb bi ér tel mez he -
t! ség in do kol ta, hogy az élet ko ri ada to kat cso por tok ba ren dez zük az ál ta lunk lét re ho zott ka -
te gó ri ák alap ján az át lát ha tó ság ked vé ért. 

A min tá ban sze rep l! pe da gó gu sok 54,6%-a ál ta lá nos is ko lá ban, 45,4%-a kö zép is ko lá ban ta nít.
Kom pe ten cia prog ram alap ján dol go zik 264 pe da gó gus (47,1%), a min ta to váb bi ré sze

nem e prog ram alap ján ta nít. (A kom pe ten cia prog ram sze rint dol go zó is ko lák pe da gó gu sai
2007 óta hét kulcs kom pe ten ci át fej lesz te nek, spe ci á lis prog ram cso mag gal tá mo gat va, amely -
ben a ko ope ra tív tech ni ka, pro jekt mód szer és infokommunikációs esz kö zök hasz ná la ta a jel -
lem z!. Ne héz sé ge en nek az ok ta tá si for má nak – a ma gyar or szá gi pá lyá za ti szisz té ma mi att –,
hogy be ve ze té se egy id! ben zaj lott a pe da gó gu sok fel ké szí té sé vel, és így an nak fi lo zó fi á ja
nem volt egy ér tel m" a szá muk ra, to váb bá a mód szer ta ni el já rá sok sem in teg rá lód tak a szak -
mai tu dás kész le tük be.)

Ter mé szet tu do má nyi te rü let hez tar to zik 253 pe da gó gus szak kép zett sé ge, 289 pe da gó gusé
a böl csé szet tu do mány te rü le té hez, 18 hi ány zó adat mel lett.

Mód szer
1. A ki égés mé ré sé re a Maslach Burnout Inventory kér d! ívet (MBI) hasz nál tuk. Az MBI
22 té tel b!l ál ló kér d! ív, amely a ki égést há rom di men zi ó ban mé ri: emo ci o ná lis ki me rü lés,
deperszonalizáció és sze mé lyes tel je sít mény csök ke nés ská lá kon. A teszt ké szí t!i ta pasz ta la ti
úton (in duk tív el já rás sal) szer zett in for má ci ók alap ján je löl ték ki az egyes di men zi ó kat, és
ren dez ték az ál lí tá so kat. A részt ve v!k egy 7 fo ko za tú Likert-skálán (0 = so ha, 6 = min den
nap) jel zik, hogy egyes mun ká juk kal kap cso la tos ér zé se i ket mi lyen gyak ran ész le lik. Az emo -
ci o ná lis ki me rü lést 9 kér dés, a deperszonalizációt 5 kér dés és a tel je sít mény vesz tést 8 kér dés
mé ri. A kér dé sek re adott vá la szok alap ján a ki égés mind egyik di men zi ó já ra egy ér ték jel lem -
z!. A fak to ro kon be lül a szer z!k az összpontszám har ma do lá sá val há rom osz tályt (ala csony,
kö ze pes és ma gas) hoz tak lét re.
2. Az em pá tia mé ré sé re a Da vis: Interpersonal Reactivity In dex (IRI) szol gált.
Az em pá tia mé ré sé re ki dol go zott el já rás négy fak tor se gít sé gé vel fe je zi ki az em pá tia mér té -
két. Kul csár (2002) a kö vet ke z! mó don ma gya ráz za a négy fak tort:
– Perspektívafelvétel: a kog ni tív em pá tia mé ré sé re szol gá ló fak tor. Da vis (1994, idé zi Kulcsár,
2002) sze rint ez a leg komp le xebb kog ni tív fo lya mat, és má sok né z! pont já ba va ló be le he lyez -
ke dést je lent kü lön bö z! szi tu á ci ók ban, mi köz ben az ego cent ri kus at ti t"d gát lás alá ke rül.
– Fan tá zia ská la: re gény-, szín da rab-, film h! sök kel va ló azo no su lást, fik tív tör té ne tek ben
va ló el mé lyü lé si haj la mot mér.
– Em pá ti ás tö r! dés: a má sik em ber re irá nyu ló em pá ti ás vá laszt mé ri. Da vis (1994,
idé zi Kul csár, 2002) sze rint a cél sze mély pers pek tí vá já nak fel vé te le ál ta lá ban az em pá ti ás
tör! dés hez ve zet.

Pedagógusok személyiségvizsgálata 13



– Sze mé lyes distressz: af fek tív vá lasz, el len té tes az em pá ti ás tö r! dés sel, mert az én re irá nyu -
ló em pá ti ás vá laszt je len ti.
– A kér d! ív fel épí té sét te kint ve 28 kér dés b!l áll, fak to ron ként 7-7 kér dést tar tal maz, me -
lyek meg vá la szo lá sa egy 5 fo kú ská lán tör té nik (0 – nem jel lem z! rám, 4 – tel jes mér ték ben
jel lem z!). Így min den fak tor ban 0–28 pont ér he t! el (Kul csár, 2002).

A szer z!k a ka te gó ri ák ban el ér he t! ma xi má lis pont szám har ma do lá sá val hoz ták lét re az
ál ta lunk is hasz nált ka te gó ri á kat (ala csony, kö ze pes, ma gas).

Ered mé nyek be mu ta tá sa
A ki égés kér d! ív (MBI) ered mé nyei:

A ki égés kér d! ív elem zé se so rán az egyes di men zi ók ban el ért ered mé nye ket mu tat juk
be, majd ké s!bb vizs gál juk más kér d! ívek ered mé nye i vel va ló ös  sze füg gé se it. 

1. táb lá zat. A ki égés kér d! ív egyes di men zió ér té ke i nek ka te gó ri án kén ti pont ha tá rai

A kö vet ke z!k ben be mu tat juk a min ta egyes ka te gó ri ák ban el ért ered mé nye it és ér tel mez -
zük azo kat. 

Ér zel mi ki me rü lés-fak tor: 556 vá lasz adó ese té ben az át lag pont szám 17,67 volt 9,518 szó -
rás mel lett. Az ala csony ka te gó ri á ban a vá lasz adók 53,4%-a a kö ze pes ka te gó ri á ban, 42,4%-a
és a ma gas ka te gó ri á ban 4,1%-a ta lál ha tó, va gyis a min ta 4,1%-a tart ja ma gát ér zel mi leg ki -
me rült nek, amely po zi tív és biz ta tó adat. 

A kö vet ke z! ka te gó ria az el sze mély te le ne dés, amely ben az át lag pont szám 4,64; szó rá sa pe -
dig 5,058. Itt az egyes ka te gó ri ák szá za lé kos el osz lá sa a kö vet ke z!: ala csony ka te gó ri á ba tar to -
zik a min ta 84,5%-a, kö ze pes be 14,2% és mind ös  sze 1,3% tar to zik a ma gas ka te gó ri á ba, mely
még ked ve z!bb, mint az el! z! di men zi ó ban mér tek.

Az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés az utol só ka te gó ria, mely nek ada tai a kö vet ke z!k: 
a dimen zió át lag ér té ke 33,46; szó rá sa pe dig 7,891. Az egyes ka te gó ri ák kö zött az egyé nek
el osz lá sa a kö vet ke z!: ala csony 2,2% (12 f!), kö ze pes 38,7% (215 f!), ma gas 59,2% (329 f!).
Ki ug ró adat a har ma dik di men zi ó ban el ért ered mény a töb bi hez ké pest és min den kép pen to -
váb bi elem zést igé nyel. Az el! z! ek ben az egyes fak to rok át la gát vizs gál tuk, de a módusz -
értékek is in for má ci ót ad nak. Az ér zel mi ki me rü lés nél ez a szám 10, va gyis a leg gyak rab ban
el! for du ló vá lasz a 10-es ér ték, ami az ala csony ka te gó ri á ba esik. Az el sze mély te le ne dés
módusza 0, szin tén az ala csony ka te gó ri á ba es! ér ték, míg az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés
di men zi ó ban a módusz 37, ami a ma gas tar to mány ba esik (1. táb lá zat). Az ér té kek mu tat ják
a har ma dik ka te gó ria fi gye lem fel kel t! jel le gét. Míg az el s! két eset ben ezek vi szony lag ala -
csony szá mok – a ka te gó ria leg ma ga sabb ér té ké hez ké pest –, ad dig a har ma dik di men zi ó ban
ug rás sze r" en és lát vá nyo san meg n! a módusz ér té ke is.
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1. áb ra. A ki égés kér d! ív fak to ron kén ti ered mé nyé nek be mu ta tá sa

A ki égést vizs gá ló di men zi ók áb rá zo lá sán jól lát ha tó, hogy a deperszonalizáció fak tor ban
a leg ala cso nyabb a mu ta tó, utá na az ér zel mi ki me rü lés kö vet ke zik. El mond ha tó, hogy a vizs gált
sze mé lyek nél az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés fak tor ban a leg ma ga sabb a ki égés mu ta tó. 

A min ta 97,9%-a kö ze pes vagy ma gas szin ten ki égett nek ér zi ma gát az egyé ni tel je sít -
mény te rén. Ez azt je len ti, hogy a csök kent tel je sít mény ha té kony ság csök kent ön ér té ke lés sel
van ös  sze füg gés ben, ami az in kom pe ten cia ér zé sé vel és a pro duk ti vi tás hi á nyá val jár együtt.

Ku ta tá si szem pont ból fon tos meg vizs gál ni, hogy mi lyen ös  sze füg gés mu tat ko zik a tel je -
sít mény csök ke nés és a te vé keny ség tí pus kö zött, az az hogy kom pe ten cia ala pú ok ta tás ban vagy
nem kom pe ten cia ala pú prog ram ban dol goz nak-e a ki töl t!k. Eb ben a vo nat ko zás ban szig ni fi -
káns ered ményt ho zott a t-pró ba, ami azt mu tat ja, hogy a kom pe ten cia prog ram alap ján dol -
go zó pe da gó gu sok egyé ni tel je sít mény-csök ke né se szig ni fi kán san (p < 0,05) ma ga sabb ér té -
ket mu tat, mint a ha gyo má nyos prog ram mal dol go zó pe da gó gu so ké. A ki égés kér d! ív má sik
két ská lá ján szig ni fi káns kü lönb ség nem mu tat ha tó ki.

2. táb lá zat. A ki égés kér d! ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés és a prog ram tí pus köz ti ös  sze füg gés be mu ta tá sa
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Kö vet kez te té sek a ki égés kér d! ív ered mé nye i b!l:
– A ki égés kér d! ív há rom alskálája kö zül az egyé ni tel je sít mény-csök ke nés nél a leg ma ga -
sabb a ki égé si mu ta tó.
– Az egyé ni tel je sít mény csök ke nés te kin te té ben ked ve z!t le nebb men tá lis ké pet mu tat nak
a kom pe ten cia ala pú prog ram alap ján dol go zó pe da gó gu sok.

Az em pá tia (IRI) kér d! ív ered mé nyei
Az em pá tia kér d! ív ered mé nye it fak to ron ként mu tat juk be.
– A pers pek tí va fel vé tel-fak tor ban el ért át lag ér ték 17,13; szó rá sa 3,78.
– A fan tá zia fak tor át lag ér té ke 16,24; szó rá sa 4,9.
– Az empátiástör!dés-faktor 18,51; szó rá sa 3,58.
– A sze mé lyes distressz át la ga 11,52; szó rá sa 4,06.

A min tá ban a leg ma ga sabb át la got az empátiástör!dés-faktorban kap tuk, ez után kö vet ke -
zik a perspektívafelvétel és a fan tá zia fak tor, majd a leg ala cso nyabb át la got a sze mé lyes
distressz ka te gó ri á ban ér ték el a ki töl t! sze mé lyek.

Elem zé sünk so rán a négy fak tor ban el ért ered mé nye ket há rom ka te gó ri á ba ren dez tük úgy,
hogy a ka te gó ri ák ban el ért ered mé nye ket har ma dol tuk, mi vel je len eset ben min den ka te gó ri -
á ban az el ér he t! pont szám ma xi má li san 28 volt, így az ös  szes ka te gó ri á ban ugyan olyan szám -
ér té k" cso por to kat tud tunk lét re hoz ni. Az így lét re ho zott ka te gó ri ák – a mé r! el já rás ki dol go -
zó já nak inst ruk ci ó ja alap ján – a kö vet ke z!k:
– Ala csony 0–9
– Kö ze pes 10–18
– Ma gas 19–28

Az át lag ér té kek mu tat ják, hogy az el s! há rom fak tor ban el ért ered mé nyek nagy ré sze 
a kö ze pes és a ma gas ka te gó ri á ba tar to zik, míg az utol só, sze mé lyes distressz ese té ben a minta
na gyobb elem szá ma esik az ala csony vagy kö ze pes ka te gó ri á ba. 

2. áb ra. Az em pá tia kér d! ív ér té ke i nek ka te gó ri án kén ti meg je le né se
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A leg ma ga sabb pont szá mo kat te hát az em pá ti ás tö r! dés nél ér ték el a pe da gó gu sok. 
Az em pá ti ás tö r! dés egy po zi tív meg nyil vá nu lás, ami a má sik ra irá nyu ló em pá ti ás vá laszt je -
len ti. Itt ta lál ha tunk ös  sze füg gést két fak tor kö zött, hi szen Da vis sze rint is a cél sze mély pers -
pek tí vá já nak fel vé te le nagy va ló szí n" ség gel em pá ti ás tö r! dés hez ve zet. Az em pá ti ás tö r! dést
egy kog ni tív fel dol go zá si fo lya mat el! zi meg, és en nek ered mé nye lesz csak a má sik ra irá nyuló
se gí t! vá lasz (Kul csár, 2002). Ezt a szak iro dal mi tényt ada ta ink alá tá maszt ják.

Má so dik leg ma ga sabb át lag gal a pers pek tí va fel vé tel-fak tor bír, amely a fent em lí tett el -
mé let sze rint kognitíve meg ter he l! fo lya mat és ahol az ego cent ri kus at ti t" dök gát lás alá kerül -
nek (Kul csár, 2002).

A fan tá zia fak tor a har ma dik leg na gyobb ér ték az át la gok kö zött és az utol só a sze mé lyes
distressz, mely az én re irá nyu ló em pá ti ás vá laszt je lö li. En nek a fak tor nak az át lag ér té ke a leg -
ala cso nyabb, és itt a leg szem be t" n!bb az el vá rá sok nak va ló meg fe le lés igé nye. Az el! z! fak -
to rok ban, a má sik fél irá nyá ba ha tó em pá ti ás tö r! dés ben és a perspektívafelvételben is, a fon -
tos Má sik do mi nál, míg az Én re irá nyu ló vá la szok gyen gék. En nek iga zo lá sá ra át te kin tünk
né hány kér dést, amely eb ben a fak tor ban sze re pel: 

– „Ve szély hely zet ben szo ron gás fog el és igen ké nyel met le nül ér zem ma gam.”
– „Oly kor te he tet len nek ér zem ma gam, ha er!s ér zel mek kel te li szi tu á ci ó ba ke rü lök.”
– „Meg ri a dok, ha ér zel mi leg fe szült hely zet be ke rü lök.”
– „Vész hely zet ben el ve szí tem a fe jem.”

Er re olyan tí pu sú vá lasz le he t! sé gek adód nak, ame lyek el árul ják a sze mé lyek eset le ges
félel me it, szo ron gá sa it, te he tet len ség ér zé sét, énes re ak ci ó it. Úgy t" nik, hogy a pe da gó gu sok
én kép ük be nem il l! nek íté lik a szo ron gás át élé sé nek, a se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sá nak le he -
t! sé gét. Hely zet hez il l!, adek vát re ak ci ó ként sem vál lal ják azt. (Pár hu zam ként a Ra ci o ná lis
Emo ci o ná lis Te rá pia fo ga lom rend sze re kí nál ko zik, ami a ve szély hely zet re adott fé lel mi re ak -
ci ót adek vát nak te kin ti.)

A je len ség hát te ré ben jo go san fel té te lez he t! a pe da gó gus sze rep pel kap cso la tos el vá rá sok
ben s! vé té te le, mi sze rint er!s nek, ma ga biz tos nak, talp ra esett nek kell lát sza ni min den tár sas
ak ci ó ban és hely zet ben, és nem meg en ge det tek az egoisztikus meg nyil vá nu lá sok. A sze mé -
lyes distressz ta ga dá sa ve szé lyes diszfunkcionális tü ne tek ki ala ku lá sá hoz, pszi cho szo ma ti kus
meg be te ge dé sek hez ve zet het. Az érett, egész sé ges sze mély jel lem z! je, hogy ké pes be is merni
fé lel me it, meg fo gal maz ni szo ron gá sa it és ha té kony meg küz dé si stra té gi át ké pes ki dol goz ni.
Szél s! sé ge sen ala csony ér ték ese tén a sze mély vagy tor zít, vagy be le megy min den olyan hely -
zet be, ami kor a se gít ség nyúj tás le he t! sé ge fel me rül, még ak kor is, ha nem ké rik er re. Nem tud -
ja a se gít ség adást meg ta gad ni, a szen ve d!t ki ke rül ni, nem ér zé ke li sa ját szük ség le te it, ami
mind a ki égés le he t! sé gét hor doz za ma gá ban. Ezt az ös  sze füg gést a 3. táb lá zat mu tat ja be. 
A táb lá zat ból lát ha tó, hogy az em pá tia kér d! ív sze mé lyes distressz alskáláján el ért ala csony
ér té kek a ki égés kér d! ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés te rén szig ni fi kán san ma ga sabb ér té -
ke ket mu tat.

A Tukey-féle el já rás alap ján is meg ál la pít ha tó, hogy a mintapárok át la gai kö zöt ti el té rés
a ki égés kér d! ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés ma gas ka te gó ri á já ba tar to zó ér té ke i nél szig -
ni fi káns.
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3. táb lá zat. A ki égés kér d! ív egyé ni tel je sít mény-csök ke nés alskálájának és az em pá tia kér d! ív sze mé lyes
distresszalskálájának va ri an cia ana lí zis sel nyert ös  sze füg gé se

Az em pá tia kér d! ív b!l le von ha tó kö vet kez te té sek:
– A pe da gó gu sok az empátiástör!dés-faktorban el ért kö ze pes és ma gas ered mé nye azt mu -
tat ja, hogy a má sok kal va ló tö r! dés mint ak ti vi tás ki vál tó dik.
– A pers pek tí va fel vé tel-fak tor ban el ért ered mé nye ik alap ján el mond ha tó, hogy ké pe sek be -
le él ni ma gu kat má sok hely ze té be, kü lön bö z! szi tu á ci ók ba és ké pe sek az ego cent ri kus vi sel -
ke dés hát tér be szo rí tá sá ra.
– Sze mé lyes distresszfaktor ada tai alap ján pe dig azt mond hat juk, hogy ke vés bé jel lem z! rá -
juk az én re irá nyu ló em pá ti ás vá lasz, a se gít ség nyúj tás vis  sza uta sí tá sá nak vál la lá sa.

A két mun ka mód dal dol go zó cso port ös  sze ha son lí tá sát az em pá tia kér d! ív alskáláinál is
meg tet tük.

4. táb lá zat. Az em pá tia kér d! ív ma gas ka te gó ri á ba tar to zó ér té kei a két vizs gált cso port nál

A táb lá zat be mu tat ja, hogy a kü lön bö z! prog ram tí pus ban dol go zó pe da gó gu sok, akik az
em pá tia kér d! ív egyes fak to ra i nak ma gas ka te gó ri á já ba tar toz nak – az az nagy mér ték ben bir -
to kol ják a fak to rok ban le írt sze mé lyi ség jel lem z! ket –, mi lyen el osz lást mu tat nak.

A kom pe ten cia ala pú és a ha gyo má nyos prog ram ban dol go zó pe da gó gu sok a négy vizs -
gált ka te gó ri á ban sta tisz ti ka i lag el ha nya gol ha tó kü lönb sé get mu tat nak, mi vel a két min tás 
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t-pró ba szig ni fi káns kü lönb sé get nem ho zott, és az át lag és szó rás ér té kek közt is cse kély mér -
té k" a kü lönb ség.

Fon tos és men tál hi gi é nés szem pont ból je len t!s adat azon ban a sze mé lyes distressz ka te -
gó ri á ban el ért ma gas ér té kek. Ez azt je len ti, hogy a sze mé lyes szük ség le tek re és az én re irá -
nyu ló fi gye lem hi á nya, va la mint a má sok nak va ló se gít ség nyúj tás nem vis  sza uta sí tá sa komoly
men tá lis ki me rü lés hez ve zet het.

ÖS  SZE FOG LA LÁS

A kom pe ten cia ala pú ok ta tás ban dol go zók a ha gyo má nyos ok ta tás ban részt ve v!k kel ös  sze -
ha son lít va nyi tot tab bak más em be rek, ér té kek, kul tú rák iránt, nem ra gasz kod nak a meg szo -
kott cse lek vé sek hez, ke re sik a prog res  szív meg ol dá so kat, ugyan ak kor a ve szé lyez te tett sé gük
a ki égés sel kap cso lat ban ma gas.

A kép zés szá má ra ez olyan fel ada tot je löl ki, hogy a pro tek tor kom po nen se ket bi zo nyos kép -
zé si egy ség nek vagy ma gá nak a struk tú rá nak ala kí ta nia kell. A kom pe ten cia ala pú ok ta tás mint te -
vé keny ség ki sebb pszi cho ló gi ai tá vol sá got ál lít be, mint a ha gyo má nyos ta nár sze rep, ami ben az
a pa ra do xon lát szik, hogy a ta nár-di ák in ter ak ci ók nak ez a m" kö dé si mód ked vez ép pen a sze -
mé lyes be vo nó dás mi att, vi szont a ta nár sze mé lyi sé gé nek er! for rá sa it fo gyaszt ja, és ez ve szé -
lyez te t!. Az adap tív és va ri á bi lis vé de ke z! stra té gi ák ala po zá sa a kép zés ben ki dol go zan dó fel adat.

SUMMARY

A STUDY OF TEACHERS’ PERSONALITY

The paper offers a summary discussion of results of research involving a survey conducted in
2009 with 560 participants, all of them practicing teachers. A practical aim of the research
was to contribute to career socialization work in teacher education in the Bo lo gna system. The
paper offers an overview of relevant research in Hun ga ry and abroad from the perspective of
teacher personality traits as an important factor in the teaching profession. Personality
conditions of teachers working in traditional and competence-based education are compared
on the basis of data obtained from questionnaires on empathy and burnout.
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