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Bevezetés 
A jó tanár személyiségére jellemző az empátia, a szociális komformitás, az érzelmi stabilitás, valamint extrover-
táltabbak a társadalmi átlagnál (Zétényi, 1998). Korábbi kutatásunkban a pedagógus hallgatók pályamotivációját 
vizsgáltuk, illetve azt, hogy a különböző személyiségtulajdonságok milyen hatással vannak a pedagógus pálya-
választásra (Pethő, 2020).  A szakirodalom szerint a sportolók és a nem sportolók között egyes személyiségdi-
menziókon belül különbségek vannak (Batta, 2002). Ezt szeretnénk most megvizsgálni a pedagógus képzésben 
résztvevő hallgatók között. Kutatásunk célja a testnevelő tanár szakos hall gatók és a nem testnevelő tanár szakos, 
valamint a tanító szakos hallgatók személyiségtulajdonságainak, illetve pályamotivációjának összehasonlítása.  
 
Anyag és módszerek 
A mintánkat 233 fő alkotta, akik a Nyíregyházi Egyetem pedagógus képzésének résztvevői. A hallgatók közül 
132-en testnevelés tanár szakosak, 57-en nem testnevelés tanár szakos hallgatók, 44-en pedig tanító szakos 
hallgatók. A nemek hasonló arányban voltak jelen, 48,5% férfi, 51,5% nő. A mintánk az évfolyamok tekintetében 
normál eloszlású. Kérdőívünk egy pályamotivációs tesztet, valamint két személyiségtesztet tartalmazott. A pá-
lyamotivációt a Factors Influencing Teaching Choice Scale pedagógus pályamotivációt mérő teszttel, míg a sze-
mélyiségtulajdonságokat az Eysenck-féle személyiség teszttel, valamint az IKE teszttel mértük.  
 
Eredmények 
Vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy a testnevelés szakosok extrovertáltabbak és kockázatvállalóbbak, mint 
a másik két csoport, ugyanakkor kevésbé empatikusak és neurotikusak. A személyes hasznosság alfaktorainál 
nincs szignifikáns különbség a csoportok között. A karrier intrinzik értéke, illetve a társadalmi hasznosság fak-
torhoz tartozó társadalmi befolyás és gyermekekkel való munka alfaktorok esetében is alacsonyabb értéket érnek 
el a testnevelő tanárok eredményei a másik két csoporthoz képest.  
 
Következtetések 
A kutatásunk során kapott eredmények igazolták, hogy a testnevelő tanár szakos hallgatók személyiségtulajdon-
ságai eltérnek a tanítók és a nem testnevelés tanár szakos hallgatókétól. A pedagógus pályamotivációt tekintve a 
külső és belső motivációs tényezők esetében is a tanítók érik el a legmagasabb értéket, ők a leginkább motiváltak. 
A testnevelés tanár szakos hallgatók a személyes hasznosság, mint motivációs tényező tekintetében kevésbé vannak 
elmaradva a tanítókhoz képest, mint a társadalmi hasznosság esetében. 
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