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PÁLYAMOTIVÁCIÓ ÉS/VAGY 
HIVATÁSMOTIVÁCIÓ?
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Extrinzik és intrinzik
motivációk

A belső (intrinzik) motivációk közül általánosan 

azonosítható a pedagógusoknál a gyerekekkel 

foglalkozás öröme, a tanulók segítése sikereik 

elérésében. A külső (extrinzik) motivációknál a 

szociális és gazdasági tényezők játszanak döntő 

szerepet: a társadalmi presztízs, a jó 

munkakörülmények, a foglalkoztatás biztonsága, a 

vonzó munkaidő és a hosszú szabadság. 

(Watt-Richardson 2007)
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Pályamotiváció a 
pedagóguspálya mint 
szakma választásához 
kapcsolódik. Ide 
soroljuk azokat a 
motívumokat, amelyek 
a pedagógus szerephez, 
az intézményes 
nevelés-oktatáshoz 
köthetők.
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Hivatásmotiváció alatt azoknak 
a motivációs tényezőknek az 
összességét értjük, amelyek a 
nevelés-oktatás feladatát, mint 
személyes, belső elhívást 
percipiálják. Ide tartozik a 
nevelés hosszú távú társadalmi 
hatásának előtérbe helyezése, az 
elkötelezett közösségi 
szerepvállalás, a generációkon 
áthagyományozódó tudás 
továbbadásának belső 
indíttatása és a magas 
intenzitású érzelmi bevonódás. 
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Kutatás alapvetése

Feltételezésünk szerint napjainkban a pedagógus pálya (beleértve 

annak egzisztenciális, szervezeti és infrastrukturális feltételeit is) iránti 

motiváció eltér a nevelés-oktatás hivatása iránti elkötelezettség 

mértékétől (amely megélhető informális, vagy a köznevelési 

intézményrendszeren kívüli formában is). Hipotézisünk szerint a 

pedagógusképzésre jelentkezők körében a hivatásmotiváció a 

döntő tényező, és a képzés során, majd a munkába állásnál sok 

esetben kiderül, hogy az erős hivatásmotiváció nem feltétlenül párosul a 

pályán való tényleges elhelyezkedéssel (pályamotivációval).
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Kutatási eredmények 

• Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei 
tanítójelöltek körében

• 11 intézmény, 17 képzési hely

• 589 hallgató

• Mérőeszköz: FIT-Choice (Factors Influencing Teaching
Choice Scale) skála adaptált változata. Az így 
összeállított kérdéssor pálya- illetve hivatásmotivációra 
vonatkozó itemjeinek meghatározására fókuszcsoportot 
hoztunk létre, melynek tagja volt pedagógusképzős 
hallgató, pedagógusképzésben foglalkoztatott oktató, 
gyakorló pedagógus, pályaelhagyó pedagógus és nem 
pedagógus értelmiségi. A fókuszcsoport véleményének 
figyelembevételével az összesen 38 itemből 17-et 
hivatásmotivációs, 18-at pályamotivációs elemként 
kezelünk, 3 item nem volt besorolható. 

MAGYARORSZÁGI VILÁGI
29%

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI
38%

HATÁRON TÚLI VILÁGI
29%

HATÁRON TÚLI 
EGYHÁZI

4%
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HIVATÁSMOTIVÁCIÓS ITEMEK PÁLYAMOTIVÁCIÓS ITEMEK

Átlag 3,2323 2,2877

Szórás ,34087 ,36148

Elemszám 589 589
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A legmagasabb értékű itemek a kérdőívben (>3,5)

Item Átlag Szórás

Szeretek gyerekekkel dolgozni. (M/H) 3,756 ,4928

Szeretnék segíteni a gyerekeknek a tanulásban. (M/H) 3,744 ,4850

Érdekel a tanítás. (M/H) 3,686 ,5485

Ön szerint magas szintű gyakorlati ismeretekre van szükségük a tanítóknak? (P/P) 3,667 ,5358

A tanítás lehetővé teszi, hogy formáljam a gyermekek értékeit. (M/H) 3,643 ,5731

Megítélése szerint a tanítás magas szintű szaktudást igényel? (P/P) 3,625 ,5282

Örömmel gondol vissza a döntésére, hogy tanító lesz? (P/H) 3,565 ,6556
10



A legalacsonyabb értékű itemek a kérdőívben (<2,00)

ITEM ÁTLAG SZÓRÁS

Nem vettek fel az első helyen megjelölt helyre (M/P) 1,178 ,5689

A pedagógusképzést végső megoldásként választottam (M/P) 1,363 ,7287

Megítélése szerint a tanítás jól fizetett szakma? (P/P) 1,764 ,8573

Ön szerint a pedagógusok jó fizetést kapnak? (P/P) 1,737 ,8312

A tanítói végzettség lehetővé teszi számomra, hogy eldönthessem,

hol szeretnék élni (M/P)

1,942 ,9458

Ön szerint a pedagógusok a társadalom által megbecsültnek érzik

magukat? (P/P)

1,995 ,8092
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Faktoranalízis #1
A Gyermekközpontú hivatástudat
faktorának itemjei, átlagértékei és
szórása

Item Átlag Szórás

A tanítás lehetővé teszi, hogy segítsem a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket. 3,061 ,871

A tanítás lehetővé teszi, hogy pozitívan befolyásoljam a hátrányos helyzetű gyerekek

jövőképét.

3,246 ,818

A tanítás lehetővé teszi, hogy formáljam a gyermekek értékeit 3,643 ,573

Szeretnék segíteni a gyerekeknek a tanulásban 3,744 ,485

A tanítás lehetővé teszi, ,493hogy hatással legyek a következő generációra. 3,477 674

Szeretek gyerekekkel dolgozni. 3,756 ,493
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Faktoranalízis #2
A Szerepközpontú hivatástudat
faktorának itemjei, átlagértékei és
szórása

Item Átlag Szórás

Rendelkezem a jó tanító tulajdonságaival 3,256 ,815

Jó tanítási képességeim vannak. 3,197 ,793

Mindig tanító akartam lenni. 2,861 ,350

Jó pedagógus példaképeim voltak. 2,851 ,693

Pozitív tanulási élményeim vannak. 2,608 ,657
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Faktoranalízis #3
A Pályabiztonság faktorának itemjei, 
átlagértékei és szórása

ITEM ÁTLAG SZÓRÁS

A tanítás biztos állás lesz. 2,448 ,953

A tanítás egyenletes életpályát kínál. 2,503 ,918

A tanítói képesítést mindenhol elismerik. 2,102 ,871

A tanítói végzettség lehetővé teszi számomra, hogy eldönthessem, hol

szeretnék élni.

1,942 ,946

A tanítói munkaidő összeegyeztethető a családos élet

kötelezettségeivel.

2,667 ,955
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Faktor Átlag

PÁLYABIZTONSÁG 2,332

GYERMEKKÖZPONTÚ HIVATÁSTUDAT 3,488

SZEREPKÖZPONTÚ HIVATÁSTUDAT 2,978
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A meghatározott faktorok közül a 
gyermekközpontú és szerepközpontú 
hivatástudat között mutatható ki gyenge 
korreláció, a pályabiztonság és a másik két 
faktor között ilyen összefüggés nem 
mutatkozik. Úgy tűnik tehát, hogy – előzetes 
feltételezésünknek megfelelően – a 
hivatásmotivációs és a pályamotivációs 
tényezők között nincs közvetlen, szoros 
összefüggés. 
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Magyarországi és 
határon túli 
intézmények hallgatói 

Magyarország
Kárpát-

medence

HIVATÁSMOTIVÁCIÓ
3,225 3,246

PÁLYAMOTIVÁCIÓ 2,21 2,441
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A legnagyobb eltérések a magyarországi és a határon 
túli hallgatók eredményei között a hivatásmotiváció

területén

ITEM MAGYARORSZÁGIAK 

ÁTLAGA (SZÓRÁSA)

HATÁRON 

TÚLIAK ÁTLAGA 

(SZÓRÁSA)

A tanítás érzelmileg megterhelő. 3,373 (,6822) 3,035 (,7292)

A tanítás révén visszaadhat a társadalomnak

abból, amit kapott.

2,785 (,9792) 2,980 (,8306)

Rendelkezik a jó tanító tulajdonságaival. 3,312 (,5860) 3,148 (,5272)

A tanítás lehetővé teszi, hogy segítse a

szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket.

3,013 (,9322) 3,157 (,7271)
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A legnagyobb eltérések a magyarországi és a határon 
túli hallgatók eredményei között a pályamotiváció 

területén

ITEM MAGYARORSZÁGIAK 

ÁTLAGA (SZÓRÁSA)

HATÁRON 

TÚLIAK ÁTLAGA 

(SZÓRÁSA)

A tanítás jól fizetett szakma. 1,358 (,5636) 2,566 (,7695)

A pedagógusok jó fizetést kapnak. 1,355 (,5675) 2,490 (,7523)

A tanítás egy megbecsült szakma. 1,841 (,8041) 2,677 (,7912)

A pedagógusok a társadalom által

megbecsültnek érzik magukat.

1,742 (,7177) 2,495 (,7455)
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Elsős Végzős Nappali Levelező

HIVATÁSMOTIVÁCIÓ 3,233 3,201 3,239 3,22

PÁLYAMOTIVÁCIÓ 2,4 2,2 2,32 2,23

Hallgatók a képzés különböző
színterein
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A pedagógus pálya 
társadalmi és 
egzisztenciális 
presztízsére 

vonatkozó kérdések 
megítélése az elsős 
és végzős hallgatók 

körében (a 
magyarországi és a 
határon túli minta 
összevetésében)
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Hivatás- és
pályamotiváció
különbsége a 

Kárpát-
medencei
egyházi és világi
fenntartású
intézmények
hallgatói között

EGYHÁZI 

HALLGATÓK

VILÁGI 

HALLGATÓK

ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS

Hivatásmotiváció 3,251 ,731 3,219 ,727

Pályamotiváció 2,223 ,781 2,334 ,829

Elemszám
246 343
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A legnagyobb
eltérés a 
pályamotiváció
területén a világi
intézmények
hallgatói javára

ITEM

EGYHÁZI 

HALLGATÓK

VILÁGI 

HALLGATÓK

ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS

Ön szerint a

pedagógusok jó

fizetést kapnak?

1,435 ,6403 1,953 ,8840

Megítélése szerint a

tanítás jól fizetett

szakma?

1,439 ,6343 1,997 ,9193
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Hivatás- és pályamotiváció különbsége a 

magyarországi egyházi és világi fenntartású
intézmények hallgatói között

EGYHÁZI 

HALLGATÓK

VILÁGI 

HALLGATÓK

ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS

Hivatásmotiváció 3,2456 ,3245 3,1983 ,3744

Pályamotiváció 2,1986 ,3371 2,2255 ,3583

Elemszám 222 343
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Motivációs
kérdéspárokban mért
legnagyobb különbség a 
katolikus és református
fenntartású intézmények
hallgatói között

Kérdéspár
Katolikus Református

Átlag Szórás Átlag Szórás

Társadalmi hozzájárulás 2,603 ,9198 2,813 ,7846

Családdal töltött idő 2,552 ,8592 2,362 ,7808
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Hivatás- és pályamotiváció különbsége katolikus és
református fenntartású intézmények hallgatói körében

KATOLIKUS FENNTARTÁSÚ

INTÉZMÉNYEK

REFORMÁTUS

FENNTARTÁSÚ

INTÉZMÉNYEK

Átlag Szórás Átlag Szórás

Hivatásmotiváció 3,156 ,805 3,261 ,730

Pályamotiváció 2,230 ,817 2,197 ,768
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„Hogy butaságunkkal és 
hirtelenkedésünkkel mindent össze 
ne zavarjunk, (Isten) minden 
embernek – egy sajátos életútban –
meghatározta a kötelességeit. És 
hogy senki meggondolatlanul át ne 
lépje a maga határait, ezeket az 
életutakat »hivatásoknak« 
(vocationes) nevezte el. Minden 
egyes ember számára tehát élete 
útja mintegy az Úr által rendelt 
őrállomás, hogy élete folyamán ide-
oda ne vándoroljon. (…) Ebből 
származik az a rendkívüli vigasztalás 
is, hogy nincsen olyan hitvány és 
alacsony rendű feladat – feltéve, hogy 
hivatásodat teljesíted benne –, amely 
ne ragyogna és nagyon értékes ne 
lenne Isten szemében.” (Kálvin)
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• „Sokan olyan munkát választanak, 
amihez ugyan értenek, de nem okoz 
számukra örömöt. Felteszem a kérdést: 
tud-e teljes életet élni az, akinek nap 
mint nap olyan környezetben kell 
helytállnia, ahol nem érzi jól magát?”

• „Azok, akik munkaként tekintenek rá, 
nagy valószínűséggel el fogják hagyni a 
pályát, vagy teherként élik meg és 
kedvetlen, rossz pedagógussá válnak. 
Akik viszont hivatásuknak tudhatják, 
minden nap ebből meríthetnek erőt, és 
példamutatóan helyt fognak állni.”
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Miért (nem) leszek 
pedagógus? 

harmattan.hu

lira.hu

libri.hu

Kiadó: L' HARMATTAN KFT.

Oldalak száma: 188

ISBN: 9789634148654
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https://harmattan.hu/miert-nem-leszek-pedagogus-2671
https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/tarsadalomtudomany/miert-nem-leszek-pedagogus
https://www.libri.hu/konyv/szontagh_pal.miert-nem-leszek-pedagogus.html
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=157314&s_det=1


Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket!

Dr. Szontagh Pál
főiskolai docens (KRE PK)

kutatótanár, igazgató (RPI)

szontagh.pal@kre.hu

https://szontaghpal.webnode.hu
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