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Témaválasztás indoklása

A pedagógusi percepció önmagába véve

egyfajta elgondolást vagy sejtést jelent

magáról a tanári pályáról. Ezek a sejtések és

érzelmek külső tényezők ráhatásával

alakulnak ki a személyben arról, hogy majd

ő maga milyen pedagógus lesz, hogyan fog

értékelni, milyen órákat fog tartani.

Előzetes kutatások vizsgálata
Több haza kutató is foglalkozott már percepció kérdéssel, a tanítási gyakorlat előtt álló hallgatók tanári

elgondolásáról, többek között Köcséné (2002), aki a kutatásában megállapította hogy az iskolai

nevelésről, a diákokról és a tanítással kapcsolatos nézetekben az intézmény tevékenységei mutatkoznak

meg. Ide tartozik akár az ember személyiségének a fejlesztése.

Paksi és munkatársai (2015) kutatásukban megállapították, hogy a leginkább azok a személyek

jelentkeznek erre a pályára, akikben megvan a megfelelő érdeklődés, illetve ennek legfőbb vonzerejét

elsődlegesen a pálya társadalmi hasznossága képezi. Ezek az emberek tisztában vannak azzal, hogy a

pedagógus pálya egy nem túl jól fizető állás és kevés a társadalmi megbecsültsége is.

Kutatási cél, hipotézisek
Kutatásunk célja feltárni a tanárképzésben részt vevő hallgatóknál, hogy a személyiségdimenziók milyen 

dominanciája mutatható ki, illetve a kialakult nézeteket a felsőoktatási Intézmény milyen módon és 
mennyire tudja majd befolyásolni?

Anyag és módszer
Adataink gyűjtésére két kérdőívet használtunk. A személyiségtulajdonságok megállapításhoz az Eysneck-féle személyiségtesztet, mely 7 személyiségdimenzióba 

kategorizálja a kitöltőket, illetve a percepció vizsgálatra a FIT Choice Scale kérdőívet. SPSS programmal analizáltuk eredményeinket. Cronbach’s Alpha: 0,763.



A minta bemutatása
A mintánkat teljes egészében a Nyíregyházi 

Egyetem tanár és tanító szakos hallgatói adták, 

mintegy 233 fő. Az átlag életkoruk 21,76 év.  A 

megkérdezett személyek nemek szerinti 

eloszlása normál eloszlásnak mondható, 

48,5%-a férfi és 51,5%-a nő. 
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Nő Férfi

Szignifikáns különbség olvasható le az Empátia személyiségtulajdonságnál, ahol is a nőkre

sokkal inkább jellemző az érzékenység, együttérzés és az empátia. Szinte hasonló értékkel van

jelen az Impulzivitás és a Kockázatvállalás, ezek ugyanis rendszerint mindig együtt járnak,

hisz mindkét személyiségjegy kedveli a változatosságot és keresi az izgalmakat.

A férfiak esetén a legnagyobb eltérés a Szociális konformitásnál látható, mely szerint a férfiak

sokkal inkább tudnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Továbbá jellemző még a férfiakra

az Extroverzió, azaz sokkal inkább felszabadultabbak és lazábbak, mint a nők.Szakok szerinti megoszlás (fő)
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Pedagógusi pálya percepciójának vizsgálata nemek szerint

A kérdőívben a FIT Choice Scale által felállított és a pedagógus pálya percepciójának a vizsgálatára irányuló kérdésekre a hallgatók egy 1-től 7-ig terjedő skálán

kellett megadniuk válaszaikat. Az 1-es az egyáltalán nem értek vele egyet, míg a 7-es a teljesen egyetértek vele válaszokat jelentettek.

Az oszlopdiagrammok végén az egyes alfaktorokra adott átlagos pontszámok láthatóak. Ha megfigyeljük egy esetben van szignifikáns eltérés mégpedig a

Pályaválasztással való elégedettség alfaktorra, ahol ugyanis a férfiak magasabb pontszámokkal válaszoltak az olyan kérdésekre, mint a „Nagyon alaposan

átgondolta, hogy pedagógus lesz?" vagy a „Örül annak, hogy a pedagógus pálya mellett döntött?" . Vagyis férfiak sokkal biztosabbak döntéseikben és kitartanak

mellette.

A legkevesebb pontszámmal mindkét nem esetében a Fizetés alfaktor szerepel, ahol átlagosan 1-2 pontokkal értékelték a kérdések. Ez arra utal, hogy a pedagógus

pálya egy nem jól jövedelmező állás, de tisztában vannak ezzel a hallgatók. Szintén magas eredményt ért el a Szakértelem és a Nehézség is, a férfiak és a nők is

úgy vélik, hogy a tanári állás magas szintű tudást és hozzáértést igényel, valamint, hogy tanárnak lenni nem egyszerű, sok az elvárás és a teljesíteni való

kötelezettségekkel jár.
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A tanári pálya percepciójának vizsgálata szakok szerint

Szintén az előző alfaktorokra adott válaszokat vizsgáltuk, viszont, most a szakok szerinti lebontást analizáltuk.

Szignifikáns különbség a Társadalmi státusz alfaktornál található, ahol a legmagasabb pontszámmal az Osztatlan Testnevelők jutalmazták az

olyan kérdéseket, mint a „Pedagógusoknak magas a presztízsük”, azaz ezek hallgatók sokkal inkább gondolják úgy, hogy a tanároknak igen is

van tekintélyük, a tanári pálya egy kiemelkedő szakma, szemben a nem testnevelés szakos Osztatlan tanári szakos hallgatókkal. A Fizetési

faktor ebben a lebontásban is igen alacsony pontokkal van jelen. Mind három szak elég magas értékkel jelölte a Szakértelem, Nehézség és

Pályaelvárás alfakorokat, vagyis mindhárom szak a tanári pályát egy nehéz szakmának tartja, amely társadalmi elvárásoknak való

megfeleltség mellett nagy tudást és hozzáértést igényel.
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szociális 
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0,255 0,090 0,198 0,144 0,029 -0,046 0,158 0,112

pszichoticizmus -0,332 -0,062 -0,232 0,069 0,016 0,159 -0,151 0,033

extroverzió 0,052 0,037 0,051 0,199 -0,072 -0,034 0,181 0,107

neuroticizmus 0,008 0,144 0,085 -0,006 0,020 0,184 -0,063 0,066

impulzivitás -0,143 0,109 -0,024 0,001 0,010 0,192 -0,070 0,063

kockázat 

vállalás
-0,127 -0,076 -0,118 -0,009 0,041 0,073 -0,176 -0,035

empátia 0,145 0,172 0,182 0,058 -0,047 0,021 0,083 0,051

A tanári pálya percepciója személyiségdimenziók mentén

Az alábbi táblázaton egy korrelációs táblázat látható, ahol összevetettük az Eysneck által felállított személyiségdimenziókat a FIT Choice

Scale által leírt alfaktorokkal. Sárgával jelöltük azokat az értékeket, ahol szignifikáns korreláció történt. A Szakértelem alfaktorra találunk

legtöbbször korrelálást a személyiségjegyekkel, vagyis ennek a befolyásolása a legintenzívebb. De hasonló korrelálás látható még a

Pályaválasztással való elégedettségi alfaktornál is. A Szociális konformitás személyiségjegy korrelál a legtöbb alfakorral és minden

alkalommal pozitív irányban, vagyis akik leginkább vállalják a társdalami kötelezettségeket, azokkal együtt jár a magas szakértelem, a

társadalmi státusz és az elégedettség. A Pszichoticizmussal van legtöbb negatív irányú korrelálás, vagyis az agresszió, ellenségeskedés,

ellentétes irányú együtt járást mutat a pálya elvárásaival vagy éppen az azzal való elégedettséggel.

Következtetés

Az előzetes tapasztalatok,

élmények nagyon erősek, azonban

nem alkotnak egységes rendszert,

egymáshoz lazán illeszkedő,

alkalmi természetű elemekből

állnak, ezért ennek befolyásolása

mindenképpen szükségszerű, ha a

negatív személyiségtulajdonságok

kompenzálását szeretnék elérni.

Személyiségdimenziók hatással

vannak a pedagógusi pálya

percepciójára.


