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[Ide írhat]

Bevezetés

Jelen tanulmány célja azon intrapszichés és interperszonális tényezők (kompetenciák)
azonosítása, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásban való
boldogulásához, azaz a sikeres teljesítéshez. A lemorzsolódás fokozott veszélye miatt kitérünk
annak vizsgálatára is, hogy milyen nehezítő tényezők jelenhetnek meg a folyamat és az
utánkövetés során. Elsősorban pszichológiai tanulmányok és a gyakorlati tapasztalatok
mentén ragadjuk meg a felsőoktatásban való sikeresség kérdésköréhez kapcsolódó
képességek, készségek körét. Az érintett kérdések szakirodalmi és kutatási megalapozottsága
igen széleskörű, ám mindebből a gondolatmenet megtartása érdekében azon néhány pontot
hangsúlyozzuk, amelyek célzottan alátámasztják az aktuálisan vizsgált kérdést.
Kiindulópontként a fiatal felnőttkor kihívásait tekintjük át, amelyhez a posztmodern
társadalom kontextusában összetett döntési helyzetek és krízis-állapotok kapcsolódhatnak.
Ehhez kapcsolódóan áttekintjük azokat a tényezőket, amelyek a hátrányos helyzettel
összefüggésben megalapozzák a cigány/roma fiatalok iskolai-, később pedig a munkaerő-piaci
pályafutását. A téma kapcsán mindenképpen kitérünk a lemorzsolódás-veszélyzetettség
hátterére, és megvilágítjuk a fentebb említett pszichológiai kompetenciákkal való
összefüggéseket. Tanulmányunk középpontjában a fejlődésben lévő hallgató, mint egyén áll,
és hozzá képest kap szerepet a társas-társadalmi rendszer, amely az elsődleges szocializációs
közegtől a felsőoktatási pályafutás sikeres vagy éppen sikertelen lezárásáig elkíséri.

A fiatal felnőttkor pszichés jellegzetességei

Ahhoz, hogy a felsőoktatásban való boldogulás és a sikeres diplomaszerzés útját
megismerjük, érdemes a fókuszba helyezni azt az egyént, aki rajta jár. A hallgatói lét és a
kontextusát adó életszakasz sajátosságai nagyban meghatározzák, hogy mi tekinthető segítő
beavatkozásnak a fiatalok támogatását tekintve. Ezzel együtt fontos az egyetemi belépést
megelőző életszakaszok tapasztalatainak beemelése, melyek magyarázhatják az esetleges
tanulmányi problémákat, elakadásokat. Közvetlenül a serdülőkorra visszanézve tudjuk, hogy
a már kialakult identitáshoz újabb kihívások társulnak. A testi és pszichés változások nyomán
számos kérdés merül fel benne, hogy kicsoda és milyen is ő valójában, illetve mások milyennek
látják őt, milyenek a képességei és a teljesítménye. Az önazonosság megtalálása érdekében
szerepeiben és tevékenységeiben egyaránt igyekszik megismerni határait, és integrálni
mindazt, amit kisgyermekkorától kezdve ez idáig intrapszichés és interperszonális szinten
megtapasztalt (Erikson, 1995).
Keresi azokat a lehetőségeket a serdülő, amelyekben szabad akarata szerint dönthet a
kötelességek teljesítése érdekében, miközben attól retteg, hogy olyan tevékenységre
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kényszerülhet, amely önmagára nézve bizonytalanságot kelt benne. Ilyen esetben például
visszafoghatja az iskolai teljesítményét, mintsem később – pályaválasztáskor vagy munkába
álláskor – olyan helyzetbe kényszerüljön, amelyet nem akar. Ha ebben a folyamatba a társas
környezet nem megfelelően avatkozik be, és akadályozza a serdülő önkifejezési lehetőségét,
akkor belső ellenállást alakít ki magában, amely megalapozza az identitásdiffúziót. Az identitás
válsága szélsőséges érzelmek és viselkedésformák megjelenését alapozhatja meg (Erikson,
1991). A serdülőkor normatív krízisét követően lépnek át a fiatalok abba a szakaszba, amikor
is az egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat elkezdik. Mivel a modern társadalomban egyre
nagyobb figyelem övezi a tizenéves korosztály fejlődési folyamatát, mint önálló szakaszt,
ezáltal a megjelenő veszélyek, és a lehetséges megoldási utak száma is megsokszorozódott.
Ezáltal egyre több egyéni út alakul ki, amelyen járva a serdülő konstruktív vagy éppen
destruktív módon éri el a felnőttkort (Pikó, 2005).
A pozitív fejlődéstani megoldás a sikeres adaptáción múlik, amely nem jelenti azt, hogy
ebben az időszakban a problémamentesség lenne a cél. Sokkal inkább olyan
személyiségjellemzőkre és készségekre, illetve környezeti hatásokra érdemes a figyelmet
fordítani, amelyek hozzásegítik a fiatalt az egyensúly megtalálásához (Kőrössy, 2016). „A nem
vagyok már gyerek, de még felnőtt sem vagyok” átmeneti, de éveken át elhúzódó állapota
(Cole, Cole, 2006) számos belső és külső erőforrást mozgósít. Pikó Bettina (2005) bemutatja a
Search Institute összefoglalását azokról a pozitív fejlődési potenciálokról, amelyek támogatják
az egészséges serdülőkori fejlődést, és egyfajta védőfaktorként működnek ebben az
időszakban (1. táblázat).

1: BELSŐ (intrapszichés) POTENCIÁLOK
Területek

Védőfaktorok

Pozitív identitás









Személyes karakterjegyek és társas 
készségek



Pozitív értékek






Pozitív jövőkép
Életcélok megléte
Stabil önbecsülés és önbizalom
Erő, kezdeményezőkészség
Személyes hatalomérzés, belső kontroll

Tervezés, döntéshozó képesség
Interperszonális, kapcsolatteremtési készség
Kulturális kompetencia
Nemet mondás képessége
Hatékony konfliktusmegoldó képesség
Mások segítése
Szociális igazságérzet
Integritás
Becsületesség
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Tanulás és iskola iránti pozitív
attitűdök




Felelősségvállalás
Mértékletesség





Megfelelő teljesítménymotiváció, sikerorientáltság
Elköteleződés a tanulás és az iskola iránt
Érdeklődés, kíváncsiság és információgyűjtés

2: KÜLSŐ (interperszonális) POTENCIÁLOK
Területek

Védőfaktorok

Társas támogatás







Családi támogatás
Pozitív családi kommunikáció
Más felnőtt-kapcsolatok, mentor szerepben lévő személyek
Segítő társadalmi környezet
Segítő iskolai környezet

Biztonságot és erőt adó
csoporttagság (empowerment)




Ifjúsági szervezetek
Ifjúsági közösségek

Elvárások és határok





Szülői szabályok
Iskolai szabályok
Fejlődésre sarkalló szülői és tanári követelmények, elvárások

Szabadidő konstruktív
felhasználása






Otthon eltöltött idő
Vallásos (és egyéb) közösségekbe járás
Ifjúsági programok (szakkör, edzés, klub)
Kreatív tevékenységek (színház, hobbi, képzőművészet)

A táblázatban látható védőfaktorok minden esetben olyan kompetenciákat foglalnak
magukban, amelyek ebben az életszakaszban a mindennapi és iskolai tevékenységek során
megszilárdulnak. Mindezek hozzájárulnak a felnőttkorba lépve a társadalomba való
beilleszkedéshez (például továbbtanulás, családalapítás), továbbá a problémás vagy
kockázatos magatartásformák (például addikciók, halogatás) ritkább megjelenéséhez, akár
teljes hiányához (Kőrössy, 2016). Lerner (2005) modelljében az egyik pozitív fejlődési
komponens a kompetencia elnevezést kapta, melynek tartalmi elemei a következők:





Társas készségek
Kognitív képességek
Iskolai eredményességet megalapozó képességek
Pályaválasztásra vonatkozó képességek.
3

Ahogyan a serdülőkor zárul, kinyílik egy újabb életszakasz ajtaja, amelyet fiatal
felnőttkornak emlegetünk. Erikson (1995) ezt a szakaszt 19 és 40 év közé helyezte el, ahol is
az elsődleges feladat az intim kapcsolatok megszilárdítása, beleértve a családalapítást,
szemben az izoláció megtapasztalásával. Mindez persze nem csupán annyit jelent, hogy
szerelembe esünk, és megálmodjuk a közös jövőt, aztán minden megy a maga útján. Sokkal
inkább egy küzdelmes időszak kezdeti szakaszába lépünk át, amikor is párhuzamosan kell
döntéseket hozni önmagunk, a társas kapcsolataink és a hivatásban való helytállás
vonatkozásában. A normatív krízis folyamán megtörténik a serdülőkorban kialakult struktúrák
kipróbálása és újbóli kiértékelése, amely optimális esetben a megfelelő én- határokkal
rendelkező identitás létrejöttét támogatja, amelyben a célok, elképzelések és feladatok iránti
elköteleződés megszületik. Hajduska Marianna (2015) szerint három fontos kihívással kell
szembenéznie a fiatal felnőttnek:
1. A származási családról való leválás
Ezen folyamat kezdeti szakasza a serdülőkorra tehető, amikor is döntéseiben,
vélekedéseiben és szokásait tekintve az önállósághoz vezető első lépéseket. A leválás
összetettségét az adja, hogy a jogi-és anyagi státusz, identitásbeli és érzelmi átalakulást
egyaránt jelent, és egyik tényező erősen átszínezheti a többi megjelenésének idejét és
módját. Például az egymáshoz való érzelmi ragaszkodás, akár egyik vagy mindkét fél
részéről megnehezítheti a külön költözést, vagy a pályaválasztási döntés után a sikeres
egyetemi vagy főiskolai előrehaladást. Anyagi függés esetén pedig lehetséges, hogy az
immár felnőtt gyerek nem mer ellentmondani a szülők kéréseinek, ezáltal konzerválja
magát a gyermek szerepében. Mindezzel ellentétesnek látszó, ám lényegében nagyon
hasonló jelenség, amikor korán – akár a serdülőkor közepén – a szülői értékrenddel
ellentétes, saját világnézettel- és anyagi forrásokkal felvértezve szinte „kiugrik” a
családi közegből a fiatal, egyfajta ellenazonosulás vagy szereptévesztés mentén.
Emiatt úgy tűnhet, hogy készen is van az önálló, kiforrott identitás, ám ez nem jelenti
feltétlenül az érzelmi függőség tényeleges megszűnését, a leválás belső megélését. A
születéstől kezdve kialakult szülő-gyerek kapcsolati szálak olyan mélyen gyökereznek,
hogy egyszerű életmódbeli változtatások nem jelentik biztosan a pszichológiai
értelemben vett felnőttség elérését. Később ezek okozhatnak egyénnél éretlen
személyiségstruktúrát, tartós érzelmi függőséget a szülőktől, párkapcsolati-kötődési
problémákat és konfliktusokat, szereptévesztést, identitászavart, és a munka világába
való sikertelen beilleszkedést.
2. A hivatásba és a foglalkozási szerepbe való beilleszkedés
A tanulmányi idő megnyúlása nagyban befolyásolja ennek a folyamatnak az alakulását.
Sokféle elvárás, eltérő motivációs-és célrendszerek, továbbá számtalan pályalehetőség
áll nyitva a fiatalok előtt, amelyek sokszor ahelyett, hogy segítenék a személyes
kibontakozást és megalapoznák az élettel való elégedettséget, inkább akadályokat
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gördítenek a bontakozó felnőtt elé. Gyakran akár az iskolarendszer, akár a média is
olyan képeket vetít a fiatalok elé, amelyek kevésbé felelnek meg a valóságnak. Ilyen
lehet például a gyors és egyenes ívű karrier építés lehetősége, a siker állapotának
„tartósítása”, az individualista önérvényesítés minden fölötti megvalósításának
legitimitása. Ezzel szemben már a felsőoktatási tanulmányok során, de legkésőbb az
első munkába álláskor megtörténik a felismerés, hogy mindezt olyan irreális célok és
gyermeki vágyak mentén alakították ki önmagukban, amelyek nem illeszkednek a
tényleges feladatvégzéshez. Ennek jele lehet a sikertelen egyetemi vagy főiskolai
felvételi, beilleszkedési- és teljesítmény problémák, kommunikációs problémák a
tekintélyszemélyekkel, illetve a pozitív – vagy egyáltalán a – visszajelzés hiánya. Az
pedig, hogy ezt mennyire képes beemelni a korábbi elképzelésibe a fiatal, az nagyban
áll a korábbi életszakaszban megszerzett belső és külső erőforrásokon,
kompetenciákon.
3. A párkapcsolat kialakítása és működtetése, családalapítás
A serdülőkorban elért biológiai érettség nem áll egyenes arányban a pszichoszexuális
érettséggel, ugyanígy a párkapcsolatokra való képességgel és a sikerességgel sem. A
párkapcsolat tartós és egészséges működése sokkal inkább a korai kapcsolati
tapasztalatok integrálásán, az alkalmazkodóképességen, a közös értékrend
kialakításán és az elköteleződésen múlik. Ám sok esetben éppen a származási családról
leválás nehezítettsége miatt, vagy éppen a karriertervekre való erős fókuszálás miatt a
partnerrel való kapcsolatra fordított figyelem és energia kisebb, mint az optimális
lenne. A kialakuló párkapcsolati érettség, a párkeresési törekvések, az intimitás és a
szexualitás igénye a szocializációs folyamatok során alapozódnak meg. Az utóbbi fél
évszázadban nagyban megváltoztak a családi együttélési formák, átalakultak a női és
férfi szerepek, a személyes vágyak- és életmód kialakítása prioritást kaptak, ezáltal
egyre több nehézség adódik a párválasztás és a kapcsolat megalapozása terén.
Ugyanígy az elhúzódó magány, az identitás- és az önértékelési problémák
megnehezítik a folyamatot. Kialakuló párkapcsolatokban pedig gyakran jelentkeznek
tartós konfliktusok, a társas magány, az elköteleződéstől való félelem, a destruktív
szerepek/sémák túlzott jelenléte, és akár a társfüggőség vagy a féltékenység. Emiatt
nagyon gyakori a megcsalás, a gyors szakítás, az új kapcsolatba való „átugrás”, és a
házasság és a családalapítás kitolódása. Mindez persze nem csak a párkapcsolaton
belül, hanem azon kívül is feszültségeket gerjeszt, hiszen a partnerrel való „se veled,
se nélküled” állapot konfliktusokat gerjeszthet a szülőkkel, a baráti körben, és
rányomhatja a bélyegét a tanulmányokra, vagy a munkavégzésre (Hajduska, 2015).

Ezekkel a feladatokkal minden fiatal felnőtt találkozik, ám a sikeres vagy kudarca
fulladó megoldását számos intrapszichés és interperszonális tényező kölcsönhatása alakítja
(Hajduska, 2015; Kiss, Sz. Makó, 2015):
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•

A krízist kiváltó inger erőssége, azaz, hogy a fiatal felnőttkorba lépés mennyire
szembetűnő vagy sürgető eseményként jelenik meg az egyén életében. Például a
szülőktől való elköltözés, az első vizsgaidőszak megterhelő volta, vagy az egyetemi
tanulmányok melletti szükséges munkavégzés kellően figyelemfelkeltő lehet.

•

Az egyén megküzdési potenciálja, mind kognitív, mind érzelmi kapacitás tekintetében.
Hiányos vagy egyoldalú megküzdési repertoár esetén nehezebben tud úrrá lenni a
problémákon, és kevesebb energiája marad a tényleges feladatvégzésre. Például a
párkapcsolati életének ápolása mellett nem marad elég ideje a fiatalnak az egyetemi
vagy főiskolai kurzusokon való részvételre, az elvárások teljesítésére.

•

Konfliktuskezelési stratégiák és módszerek adaptív működtetése esetében tudja, hogy
milyen esetekben kell a saját érdekeit előtérbe helyezni, és mikor alakul úgy, hogy
másokét (például család, közösség, szerelmi partner) ugyanúgy, vagy éppen
hangsúlyosabban szem elé kell helyeznie a céljai elérése miatt. Például a
felsőoktatásban való sikeres boldogulás érdekében versengő stratégiát gyakrabban
alkalmaz, mint elkerülést, halogató viselkedésformákat.

•

A kontextusból fakadó elemek, vagyis annak a szubjektív megélése, hogy például
milyen társas támogatottságot tapasztal meg a származási család, a párkapcsolat, a
barátok, a csoporttársak részéről. Ugyanígy ide sorolható szabadidő és a feladatokra
fordított idő aránya, amely fontos előrejelzője a sikerességnek és az élettel való
elégedettségnek.

•

A személy szocializációs folyamata szintén erősen befolyásolja a fiatal felnőttkor
adaptív alakulását. A családi- és szociokulturális háttér, a korábbi iskolai tapasztalatok,
az eddigi életút változásai alapvető fontossággal bírnak. Például a hátrányos helyzetű
családból származó fiatal felnőtt szokás-és normarendszere eltérést mutat több
szempontból a középosztálybeli családok gyermekeinél megfigyelhetőhöz, úgymond a
társas-társadalmi kívánatosságnak megfelelő elvárásokhoz képest.

•

A személyiség érett, harmonikus működése nagyban összefügg a serdülőkortól
meglévő belső potenciálokkal, amelyek segítik az élethelyzetekkel való sikeres
megküzdést. Ide sorolható például a realitásérzék, a leleményesség, a kitartás és az
empátia, számos más tulajdonság mellett (lásd 1. táblázat).

•

Az egyén aktuális pszichés és fizikai állapota ebben a vonatkozásban is szerepet játszik,
mivel a problémamegoldás folyamatát képes erősen árnyalni. Például a feszültség, a
nyugtalanság vagy szorongás gátló hatással lehet a helyzet pontos kiértékelésére, vagy
a szükséges döntés meghozatalára. Ugyanígy egy migrénes fejfájás, nátha, vagy
gyomorfájás is befolyásolhatja a figyelmi folyamatokat.

•

Egy éven belüli, korábbi krízishelyzetek az egyéni- és társas rendszeren belül egyaránt
jelentőségteljesek lehetnek. Például egy akcidentális krízis (baleset, katasztrófa)
élményei rárakódnak az amúgy is folyamatban lévő identitáskeresésre, amely
megnehezíti vagy meg is akaszthatja a krízis optimális lecsengését, ezzel tartósítva a
feszültséget.
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Ahogyan láthattuk, számos feladattal egy időben találkoznak a fiatalok, amelyet erősen
átformál a 21. században az információs technológia térhódítása. A mostanában
felsőoktatásba lépő Y és Z generáció tagjai naponta hosszú órákat töltenek valamilyen
infokommunikációs eszköz társaságában, online felületeken élik a kapcsolati életüket, és
szimultán feladatvégzésre képesek. Sok tekintetben „koraérettnek” tűnnek, mivel számos
felnőtt viselkedés-és kommunikációs formát használnak, fejlett a problémamegoldóképességük, kifejezetten nyitottak és gyakorlatiasak (Tari, 2011). Ezzel együtt teljesen
ambivalens képet láthatunk az esetükben, amelyek az alábbi elemeket tartalmazzák
(Gyarmathy, 2012):
-

-

-

-

-

-

-

Függőség a digitális technikától – fokozottan irányítja a figyelmet és döntéshozatalt,
háttérbe szorul a tanulás és az emlékezés klasszikus folyamata, jellemző a gondolkodás
és cselekvés beszűkülése.
Csökken az elmélyülésre való képesség igénye – gyorsan és rövid idő alatt minél több
inger feldolgozása kerül előtérbe, így a hosszabb ideig tartó, egyirányú és lépésenként
haladó tevékenység megterhelővé válnak számukra.
A vizuális információk térhódítása – kész képek kerülnek a képzeleti tevékenység
helyére, így az egyéni belső munka elsorvad, gyengül a szövegértési képessége, és
mechanikus módon, sablonok irányítják a gondolkodást.
Háttérbe szorul a téri-mozgásos tevékenység – a már említett vizuális ingeráradat
szinte lebénítja a fiatalokat, és az időben elhúzódó ülés miatt a mozgásos folyamatok
beszűkülnek, amely később rontja a figyelemkoncentrációt és az információfeldolgozás
hatékonyságát.
Aktivitás helyett passzív élményszerzés előtérbe kerül – a fentebb említett folyamatok
ahhoz vezetnek, hogy a technikai eszközökkel való manipuláció kvázi élményeket okoz,
ezáltal az egyén számára úgy tűnik, mintha valamilyen tevékenységet végzett volna,
miközben lehetséges, hogy például nem pislogott vagy nem változtatott a
testhelyzetén órák óta, mégis egy játékon vagy közösségi oldalon keresztül bejárta a
fél világot.
A valódi kompetenciafejlődés háttérbe szorulása – mivel a technikai eszközök
használata révén számos folyamat könnyebbé és gyorsabbá vált, így nincsen feltétlenül
szüksége a fiatalnak arra, hogy elsajátítson bizonyos készségeket, képességet vagy
tudáselemeket (például szemkontaktus tartása, kezdeményezőkészség, önálló
feladatvégzés).
Tanulási folyamat átalakulása – már óvodáskortól kezdve egészen a felsőoktatási
színtérig olyan változásokat regisztrálhatunk a fiataloknál, amelyek megnehezítik
számukra az elvárásoknak való megfelelést, illetve sajátos nevelési igényekként
jelennek meg.

Jellemző az 1995 után született generációra, hogy fordított szocializációs folyamaton
mennek keresztül. A fogyasztói társadalom és az információs technológia átformálja a
mindennapokat, és a felhasználók életét. A családi élet változásai között kiemelhető, hogy az
anyagi javak megteremtése felértékelődött. Ezáltal rengeteg időt és energiát elvesz a szülőgyerek kapcsolattól, miközben számos negatív érzelemmel párosul akkor is, ha sikerül (például
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mohóság, szorongás), és akkor is, ha nem (például elkeseredés, kilátástalanság és
tehetetlenség). Ilyenkor a gyereknevelés bizonyos értelemben háttérbe szorul, ezáltal kevés
adatív mintát kapnak a fiatalok otthon, és rögzülhet a túlzott számítógép- és
internethasználat, mint megküzdési mód. A hagyományos értékrend, a mélyebb kapcsolatok
kialakítása és egymás támogatása a családon belül múlóban van, helyette érkezik a gyors,
felszínes és lecserélhető kapcsolati működés elterjedése (Tari, 2012).
Habár a fiatal generációk esetén gyakran túlhangsúlyozzák, hogy milyen könnyedén
alakítanak ki kapcsolatokat és gond nélkül szüntetik meg azokat, amikor már kevésbé
nyereséges számukra, érdemes figyelmet szentelni a szülők közötti kapcsolat átalakulásának.
Gyakran a gyerekek igényeit háttérbe szorítva, teljesen individuális módon döntenek a szülők
arról, hogy egy házastársi konfliktus vagy válás után hogyan rendeződjön át a családi élet. Nem
ritka a válás után egyik vagy másik fél részéről a gyermek megtagadása, érzelmileg és anyagilag
való elhanyagolása, akinek így a biztonsága és az optimális fejlődés lehetősége komoly
veszélybe kerül. Sokszor még a házasság ideje alatt egyik vagy mindkét fél viszonyt folytat
valaki mással, és az otthoni légkör romlásával szinte azonos pillanatban elköltözik az új
társához, külföldre megy menekülésként, vagy akár passzív-agresszív módon kezdi el mérgezni
a házastárs és a közös gyermek(ek) életét. Ennek fényében nem csoda, hogy érzelmileg éretlen
és bizonytalan serdülők, majd fiatal felnőtt emberek lesznek belőlük, akik nem hisznek a
családi értékekben, a szeretetben és a jövőben. Tehát marad a feszültség oldására az internet,
a rövid kapcsolatok és folytonos álmodozás, ami miatt nehezen tudnak kapcsolódni a
valósághoz.
Olyan elvárásokkal szembesülnek az Z generáció tagjai, amelyet sokszor nem értenek,
nem tudnak kontextusba helyezni, ezáltal képtelen teljesíteni. Ebben pedig a szülők, és más
felnőttek (például rokonok, tanárok) nem igazán tudnak nekik segíteni, és az ebből fakadó
frusztrációjuk miatt gyakran szigorral, intelmekkel vagy éppen lekicsinylő megjegyzésekkel
reagálnak a fiatalokra (Tari, 2012). Számtalanszor elhangzik, hogy „bezzeg az én időmben”,
„amikor én ennyi idős voltam, mint te”, „egy gyereknek nem lehet oka a panaszra”, amik
általában még jobban eltávolítják a gyerekeket a felnőttek világától. Ezek a tapasztalatok pedig
beépülnek mind kognitív, mind érzelmi szinten, és később az egyetemi/főiskolai tanulmányok
során, amikor a meg nem értettséget észlelik akár a hallgatótársak, akár az oktatók részéről,
szinte automatikusan aktiválódnak. Így aztán nem csoda, ha képtelen tartósan koncentrálni,
megfelelő szinten teljesíteni, és kellően elköteleződni a tanulmányok során.
Az identitás formálódásában emiatt sok esetben nem a közvetlen környezet szereplői
válnak mérvadóvá, hanem az infokommunikációs hálózatban megjelenő, sikeresnek és
boldognak észlelt valódi, vagy fiktív szereplők. A modellválasztásban megjelent egyfajta trend,
miszerint nagyon gyorsan váltogatják a példaképeket a Z generáció tagjai, mivel egy-egy
személy, vagy érték hamar érdektelenné, unalmassá válik. Sajnos nehezen lekövethető, hogy
a kiválasztott idol tényleg létezik-e, igazat mond-e, vajon veszélyes-e, emiatt a fiatalok élete
bizonyos tekintetben parttalanná válik (Tari, 2012). Ahogy már említettük, otthon és az
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iskolában egyfajta távolságtartás, félelem vagy érdektelenség alakul ki a fiatalok irányában,
viszont nincsen kihez fordulniuk, mert a virtuális világ nem tud valójában biztonságot nyújtani,
utat mutatni és érzelmekkel reagálni rájuk. Ettől válik igazán ijesztővé a helyzet, hogy a fiatal
generációk szinte magukra vannak hagyva, és miközben bizonyos képességeik, készségeik
messze fejlettebbek, mint a felnőtteké, nagyon sok vonatkozásban elakad a fejlődésük, és egy
bizonytalan léthelyzetben vergődnek.
Amikor aztán ott állnak ezek a fiatalok a serdülőkor és a felnőttkor határán, az átlépés
nem tűnik sem könnyűnek, sem vonzónak manapság. Az említett változások miatt olyan
félelmek, hiányosságok és félreértések adódnak az új generációk és a környezet
kapcsolatában, amelyek azt generálják, hogy friss szemmel nézzünk rá a mai fiatalok
élethelyzetére (Tari, 2011). Így jutunk el a fejlődéslélektan területén leírt, beékelődő
életszakaszhoz, amelyet „kezdődő” vagy „készülődő” felnőttkornak nevezünk, amely jelenség
a kapunyitási krízishez (emerging adulthood, Arnett, 2000) vezet el (Lisznyai, 2010).
A kapunyitási krízis az egyetemista/főiskolás korosztály jellemző kihívása, amely a
korábbi generációknál szintén jelen lévő fiatal felnőtt élethelyzeten túl (leválás, hivatás- és
párválasztás) további feladatokat ad a 20-as éveiket taposó embereknek. A megnyíló
lehetőségek tárháza szinte végtelennek látszik, bármit elérhet a magánéletében és a
karrierjében, viszont a megvalósítás során képlékenynek érződik minden választás (Arnett,
2000). Ez a kezdődő felnőttkor (Lisznyai, 2010) egészen 18-tól akár 30 éves korig, vagy még
tovább is nyúlhat, és nem tekinthető valójában sem serdülő-, sem fiatal felnőttkornak (Leist
Balogh, Jámbori, 2016). Vagyis beékelődik egy olyan életszakasz a teljes életívbe, amely
átformálja a fejlődésről alkotott korábbi elképzeléseket. Robbins és Wilner (2001) a következő
sajátosságokat sorolja ebbe az időszakba:











Függetlenségre való fokozott törekvés – elsősorban a származási családtól, ugyanígy
akár tágabb értelemben a társadalomtól, az elvárásoktól és a másoknak való
kiszolgáltatottságtól.
Vágy a normáktól való eltávolodásra – mivel nem találják a kapcsolatot a felnőtt
generációkkal, emiatt szeretnének kialakítani egy sajátos érték- és normarendszert
Társas szerepek megkérdőjelezése – a hagyományos kapcsolati- és családi modellek
nem illenek bele a fiatalok világképébe, ezért felülbírálják a környezetüket, és keresnek
önmaguk számára alternatív módokat.
Bizonytalan jelen és jövő észlelése – úgy érzik, hogy aktuálisan nem biztos semmi, mert
ma még lehet, hogy valami így van, de könnyen meglehet, hogy holnap már nem így
lesz; ezáltal a jövő még homályosabb és szinte elképzelhetetlen.
Végtelennek tűnő választási lehetőségek – a lehetőségek megnyílásával párhuzamosan
a létező valóság számtalan variációja tűnik számukra elérhetőnek, akár az életmódot,
akár a pályaalakulást tekintve.
Döntések következményeinek bejósolhatatlansága – manapság nehéz pontosan előre
látni és bizonyosságot szerezni arról, hogy adott élethelyzetben egy jónak tűnő döntés,
vajon milyen eredménnyel fog járni.
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Sebezhetőség érzése – a bizonytalanság miatt állandósuló feszültség és szorongás,
illetve a környezetében és a médiában látott tragédiák miatt kialakul annak az érzése,
hogy sosincs biztonságban, sérülékeny és bármit elvehetnek tőle.
Identitásproblémák – akár a személyes, akár a nemi, vagy más identitásterületeket
nézünk, a fiatalokat érő számtalan pozitív és negatív hatás megnehezíti a koherens
belső kép kialakítását, illetve fenntartását. A „ki vagyok én” kérdés gyakorlatilag
végigkíséri a teljes életívet, mivel minden szakaszban új kérdések és új válaszok
kialakítása történik meg, hogy képes legyen rugalmasan reagálni a világ kihívásaira.
Gyakori konfliktusok a társas környezettel – mivel nem feltétlenül célravezető
számukra a teljes alkalmazkodás, továbbá az értékrend igazítása másokéhoz, emiatt
nagyon sok feszültség, félreértés és düh gyűlik fel az interperszonális kapcsolatokban.
Erősödő én-központúság – a hedonista világkép, a nárcizmus és a túlzott önbizalom
térhódítása együttjár azzal, hogy a fiatalok önmagukra fókuszálnak, a saját igényeiket
helyezik mindenek elé, eközben állandóan szenvednek a kapcsolódási problémáktól.

Az így kialakuló pánik érzése leginkább attól függ, hogy mennyire képes a fentebbi
tényezőkkel való sikeres megküzdésre. Mivel egyszerre több területen, gyors döntéseket kell
meghoznia a fiatalnak, emiatt fokozott szorongással reagálhat, amelynek része az aggodalom
és az emocionális izgalom. A technológiai fejlődés és a javuló életkörülmények tovább
nehezítik a helyzetet, mivel már nem elegendő csupán a felnőtt fizikum és alapvető készségek
megszerzése, hanem a munkaerő piaci igényeknek megfelelőn szükséges és előnyös minél
magasabb szintű szakképzettség elérése. Ennek érdekében sokszorosára nőtt a
felsőoktatásban tanulók létszáma, ami évekkel megnyújtja a serdülőkor végétől a tényleges
munkába állás és a felnőtt szerepek betöltéséig tartó időszakot (Leist Balogh, Jámbori, 2016).
A tapasztalatok alapján mindez nem egy-két év csúszást, hanem akár egy évtizedet is
jelenthet, ami azt eredményezi, hogy egészen másképpen kell tekintenünk erre a korosztályra,
mint az elmúlt évszázadban felnőtt huszonéves generációkra, hiszen nem várhatók el a
korábban adaptívan működő életvezetési stratégiák. A mai Y és Z generáció tagjainak fejlődése
sok tekintetben bonyolultabb, több átmeneti szakaszt foglal magában, illetve hosszú távú
következményekkel járnak az egyes fordulópontokon meghozott döntéseik (Cote, 2006).
Úgy is tekinthetünk erre a kezdődő felnőttkori szakaszra, mint a próba-szerencse
tanulás elhúzódó folyamatára. Míg korábban a húszas évek elejére megtörtént a tanulmányok
befejezése, a munkába állás, a házasság és a gyermekvállalás, addig manapság jellemzőbb az
életen át tartó tanulás jegyében a hosszabb ideig fennálló hallgatói státusz, a szerelmi
partnerek gyakori váltogatása, önmaguk keresése és a világ felfedezése. A munkába állás
kezdetén jelen van az igény, hogy akár több munkahelyet is kipróbáljanak (Arnett, 2007), míg
meg nem találják azt, amit szívesen csinálnak, illetve ami biztosítja számukra a részükről elvárt
anyagi függetlenséget. Mindez több célt szolgál, amelyek közül kifejezetten adaptívnak
tekinthető a tudatos döntéshozatal, a széleskörű tapasztalatok szerzése, és a tartós
elköteleződések megalapozása. Az életmóddal összefüggő lehetőségek végtelennek látszó
köre ugyanis úgy szűkíthető és pontosítható, hogy hosszabb-rövidebb időszakokra belemerül
a fiatal, és kipróbálja, hogy számára mennyiben járható az adott út. Természetesen számos
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veszélyt is tartogat ez a folyamat a fiatalok számára, mert könnyen elveszhetnek az
útvesztőben, megkérdőjelezhetik mindazt, amit önmagukról és a világról gondolnak, avagy
nem, vagy csak nagy nehézségek árán jutnak döntésre, elakadhatnak két lépés között.
Ebben az életszakaszban a felsőoktatási intézmény katalizátorként jelenik meg, amely
gyakran válik a kapunyitási pánik alapjává. A szorongás akkor válik fokozottabbá, amikor a
sikeres diplomaszerzés után kilépnek a valódi életbe, és munkavállalók lesznek. Felmerül
bennük ilyenkor a kérdés, hogy vajon az egyetemen szerzett tudás, kompetenciák és
tapasztalatok elegendők-e a munkahelyi elvárások teljesítéséhez. Emellett a társas
kapcsolatok, különösen a párkapcsolatok lehetséges kialakítására vonatkozóan is megjelenik
az aggodalom, hogy milyen módon lehet munka mellett párt találni. Persze a támogató
környezet hiánya fokozza ezt az állapotot. A végzett hallgatók közül többen fontolgatták a
tanulói státusz meghosszabbítását olyan módon, hogy akár belekezdenének egy újabb szak
elvégzésébe, csakhogy ne kelljen szembesülni a valós világ kihívásaival. Ezzel együtt
megjelenik a csalódottság érzése, hogy talán le kell csökkenteni a hallgatói évek alatt
kialakított, sokszor irreális elvárásaikat és életcéljaikat. Gyakran a döntéshozatali idő megnő a
kapunyitás idején, mivel igyekeznek a lehető legjobb döntést meghozni a jövőjükre
vonatkozóan. Viszont ezzel tétovaság, zavarodottság és elégedetlenség jár együtt (Robbins,
Wilner, 2001). Ha hátrébb lépünk úgy is láthatjuk mindezt, mint egy pozitív időszakot, ahol
lehetőség van a mérlegelésre és a lehető legjobb döntés meghozatalára, amennyiben
rendelkezik a fiatal a megküzdéshez szükséges külső és belső erőforrásokkal (Arnett, 2007).
Problémaként megjelenhet a húszas éveik végén járó fiataloknál az előre tervezés
hiányossága, a szervezetlenség, és a döntéshozatal bizonytalansága. Valójában azt várnánk,
hogy felkészültté válnak a felnőtt életre az egyetemi évek alatt, ám sokaknál az nem jelenik
meg (Levine, 2005). Egy 10 éven át tartó után követéses vizsgálatban megállapították, hogy a
kezdődő felnőttkori szakaszban lévő fiatalok életcéljai folyamatosan változnak. Ezek a
változások a krízisek sikeres megoldásának függvényében jelentkeztek. Eleinte – az egyetemi
évek kezdetén – individuális és társas kapcsolati célokkal rendelkeztek, úgy mint tanulmányi
sikeresség, utazás, és barátok szerzése. Később már más irányba fordult a figyelmük, és inkább
a munka, az egészségi állapot és a család került előtérbe. Akiknél ez megjelent, náluk
gyakrabban volt megfigyelhető a sikeres diplomaszerzés, utána időben közeli elhelyezkedés,
és a házasságkötés, ami nagyban csökkentette a kapunyitási pánik mértékét (Salmela-Aro,
Aunola és Nurmi, 2007).

A hallgató életpálya sajátosságai

Az emberi személyiség fejlődésének általános leírását az egyes életterületekre vagy
szerepekre való fókuszálás mentén árnyalhatjuk. Ennek értelmében a hallgatói fejlődés
modelljeinek ismerete gazdagíthatja azt a képet (Kiss, 2009), amelyet a kezdődő felnőttkorban
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lévő fiatalokról tudhatunk, illetve érdemes tudnunk azért, hogy a lehető legoptimálisabb
felsőoktatási környezetet biztosítsuk számukra. Természetesen maga a felsőoktatási struktúra
megadja a teljesítményre vonatkozó elvárásokat és a munkakereteket, mégis felmerül a
kérdés, hogy vajon a 21. században kik azok, akiknek el kell érniük a kívánt szintet, és vajon
milyen úton-módon képesek erre. Gyakori tapasztalat az egyetemi/főiskolai oktatók körében,
hogy egyre nehezebben értenek szót az új évfolyamokkal, nehezen tudják egyeztetni az értékés normarendszerüket velük, emiatt sokszor úgy élik meg, hogy egyre alacsonyabb a hallgatói
teljesítmény- és aktivitás színvonala. Mindez feszültséget és konfliktusokat gerjeszt a két oldal
között, amiben sem a fiatalok, sem az oktatók nem találják meg a helyüket, így nem tudnak
konstruktív problémamegoldásba kezdeni. Ám azzal, hogy megpróbáljuk megismerni és érteni
a jelenleg aktív hallgató jogviszonnyal rendelkező Y, továbbá az érkező Z generációt, sok
támpontot kaphatunk a sikeres együttműködéshez.
A humanisztikus megközelítés jegyében a hallgató fejlődési modell (student
develpoment) arra épül, hogy az egyén aktív, cselekvő, önmagával és a környezetével
folyamatos interakcióban lévő, tudatos személy. Képes felismerni a fizikai és társas környezet
változásait, és ehhez igazítja testi, kognitív, érzelmi és viselkedéses működését. Tudatosan
jelen van az őt érintő eseményekben, és ehhez kapcsolódóan történik az életvezetési célok
meghatározása, a döntéshozatal és a tényleges cselekvés. Egyszerre tekinthető ezáltal
individumnak, és olyan létezőnek, aki bizonyos csoportokhoz tartozik, például
egyetemi/főiskolai hallgató. Az UTD kézikönyv szerint (idézi Kiss, 2009) a hallgatókkal való
bánásmód a következő alapok mentén lehet adaptív:
1. Egészlegességében tekintsünk a hallgatókra, azaz vegyük figyelembe, hogy a
felsőoktatásba való érkezésükkor milyen élettörténeti háttérrel, szereprepertoárral és
személyiséggel rendelkeznek, amely meghatározza az aktuális működésmódjukat
(például családi támogatás, iskolai teljesítmény, beilleszkedési problémák).
2. Igyekezzünk egyéni bánásmóddal közelíteni az egyes hallgatókhoz, mivel ez alapozza
meg az optimális fejlődésüket a felsőoktatásban. Amennyiben ezt figyelembe vesszük,
létrejöhet egy valódi hallgató-oktató viszony, amelyben értelmet nyernek a fiatal céljai
és törekvései.
3. A megfelelő eredményességhez szükséges a hallgató teljes környezetének kiaknázása
a fejlődés előmozdítása érdekében. Vagyis nem csupán a hallgatói szerephez kötődő
feladatokra érdemes fókuszálni, hanem minden más területre, amellyel interakcióba
lép (például közösségi szerepvállalás, párkapcsolat, érdeklődési körök).
4. Mindezen fejlődési folyamatok forrása maga a hallgató, azaz a feltételek
megteremtése részben a felsőoktatási szereplők feladata, ám az azzal való bánásmód
sokkal inkább a hallgató felelőssége. Ebben nagy szerepet kapnak az intrapszichés és
interperszonális kompetenciák (például megküzdési stratégiák, kommunikációs
készségek, kitartás).
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Láthatjuk, hogy a hallgató egyéni felelőssége szerepet játszik abban, hogy milyen
eredményesen képes a felsőoktatásban részt venni. Mivel megnőtt a szabad választás
lehetősége, így egyre nagyobb az egyéni felelősség mértéke arra nézve, hogy a fiatal beáll
a sorba, vagy megvalósítja a saját élettervét. Sokszor nehéz a felelősségvállalás, mivel ez
azt jelzi, hogy tudatában van a cselekedeteinek, képes vállalni a következményeket, és el
tudja képzelni, hogy a fizikai és társas környezetére milyen hatást gyakorol mindez
(Vincent, 2011). Vagyis az egyén a saját életével szabadon rendelkezik, és ő maga felel az
élete történéseiért és a döntéseiért (Szabó, Kékesi, 2016), és kisebb tere marad annak,
hogy másokra (például szülő, szerelmi partner, oktató, társadalom) mutogasson,
amennyiben valamilyen félrecsúszás vagy hiba került a rendszerbe. Mindez a 20. századi
társadalmi berendezkedéshez, és az akkor felnövő generációk életviteléhez képest
merőben más, ami komoly belső és személyközi konfliktusokat generálhat a most fejlődő
fiatalemberek számára.
Az egyik klasszikus, és igen átfogó hallgatói fejlődési elméletet Arthur Chickering
írta le 1969-ben, majd a modell 1993-ban került átdolgozásra (Chickering, Kytle, 1999). A
pszichoszociális szemléletű elmélet szerint az identitásfejlődés folyamatában végig kell
mennie számos feladaton a fiataloknak, amelyet hét vektorban rendezett el (Kiss, 2009, 2.
táblázat):
Vektor

Kompetenciák

1. Kompetenciafejlődés























2. Érzelmek kezelése

3. Autonómia kialakítása

4. Identitás formálása

5. Személyes kapcsolatok

6. Életcélok kidolgozása

7. Integritás fejlődése

Intellektuális kompetencia fejlődése
Fizikai adottságok és kézügyesség
Szociális és interperszonális kompetencia
Érzelmek felismerése
Érzelmi integráció és rugalmasság
Érzelemkifejezés
Emocionális autonómia
Instrumentális autonómia
Interdependencia elfogadása
Énkép stabilizálása
Önmagára vonatkozó tapasztalatok integrálása
Én-bemutatás
Intimitás képessége
Kölcsönös kapcsolatok kialakítása
Tolerancia a kapcsolatokban
Érdeklődés és preferenciák átdolgozása
Tanulmányi- és karriertervek készítése
Tapasztalatok integrálása az énbe
Értékek emberivé és személyessé formálása
Hiedelmek és viselkedés egyeztetése
Kongruens értékrend és erkölcsösség
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A felsőoktatási tanulmányok első két évében a legintenzívebben a kompetenciák
fejlődése, az érzelmek kezelése és az autonómia kialakítása zajlik Chikering szerint. Az
identitásfejlődés ezekhez képest indulhat meg egyáltalán, vagyis stabil kognitív és érzelmi
alapok szükségesek ahhoz, hogy a kezdődő felnőttkor időszakában választ tudjon adni a
kérdésre, hogy ki is ő valójában és mit szeretne elérni az életben. A modellben egyaránt
jelentősége van az egyén érési folyamatának, és azoknak a környezeti feltételeknek, amelyek
kontextusában alakul a fejlődés. Ebből kifolyólag logikusan következik, hogy a felsőoktatási
környezet támogató hozzáállása nagy jelentőséggel bír a hallgató életében. Az intézményi
változások és az egyéni életvezetés átalakulása miatt gyakran kerülnek perifériára a hallgatók,
megakadnak a fejlődésükben, és úgy érzik, hogy nem törődik velük senki. Mindez megnöveli
a lemorzsolódás valószínűségét. Ezzel szemben az intézmény felöl érkező pozitív
visszajelzések, a támogató légkör, a személyes kapcsolatok kialakításának lehetősége, és az
önszerveződés biztosítása mindenképpen protektív tényezőknek számítanak (Flippo, Claverly,
2000; Kiss, 2009).
Az életcélok kidolgozásában fontos tényezőként jelenik meg a sikeressé válással
kapcsolatos szubjektív elképzelések. Ebben a vonatkozásban fontos áttekinteni, hogy milyen
tulajdonságok és stratégiák segítik elő a folyamatot, aminek eredményeként ez egyén
önmagát sikeres embernek látja. Az egyik sikerkutatásban a következő négy utat találták (De
Vitis, Rich, 1996):
a. Karakter etika – abba vetett hit, hogy a jellem erejéből fakad a siker elérése; ennek
értelmében a siker kulcsa olyan tulajdonságok megléte, amelyek a kemény munka, a
szorgalom és a takarékoskodás alapját képezik (például kitartás, méltányosság, erő).
b. Tudat hatalmának etikája – a siker alapja az önmagunkba vetett hit, azaz mint minden,
úgy a siker is „fejben dől el”, így az elhatározás és a belső meggyőződés sikerhez vezet.
c. Személyiség etika – az egyéniség jelentősége kiemelkedő, vagyis nagy jelentőséggel bír
a személyiség másokra gyakorolt hatása, a meggyőzés képessége és a befolyásolás
mértéke (például kommunikációs képesség, jó benyomás keltése).
d. Szolgálat etika – ezek szerint az válik sikeres emberré, aki másoknak szívességeket,
szolgálatot tesz; ehhez pedig olyan proszociális jellemzők társulnak, amelyek segítik a
célok megvalósulását (például önfeláldozás, jóindulat, segítőkészség).
Budavári-Takács Ildikó (2015) vizsgálatában arra kereste a választ, hogy magyar mintán
milyen faktorok mentén jelennek meg az egyes sikertényezők. Faktoranalízis nyomán a
következő hét csoportot állapították meg (3. táblázat):
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Faktor

Jellemzők

1. Gátlástalanság

Ide sorolható be az ügyeskedés, a törtetés és a
gátlástalan viselkedés, amelyek mindegyike negatív
töltetű, erősen elutasított fogalom

2. Hatalom

Eszerint a társas összeköttetések, a befolyás, a hatalom
és a protekció jelenti a sikert; leginkább a személyiség
etikához hasonlít, egyéb forrásokkal kiegészítve

3. Erkölcsösség

A
becsületesség,
erkölcsi
magatartás,
az
önmegtartóztatás és az empátia képezi a siker alapját,
mint a szilárd belső tartás kivetülései

4. Társas

A másokkal való jó kapcsolat kialakítás és fenntartása,
a jótékonykodás, segítségnyújtás és pszichológiai érzék
tartozik ide, hasonlóan a szolgálat etikához

5. Kemény munka

Az elhivatottság, a kiváló teljesítmény, a
talpraesettség, a magabiztosság és a komoly munka
összegződik benne, kapcsolódva ezzel a karakter
etikához

6. Céltudatosság

Optimizmus, kitartás és céltudatosság jelenti a siker
zálogát ebben az értelemben, amely legnagyobb
hasonlóságot a tudat hatalmának etikájával mutat

7. Képességek

A
jó
képességek,
testi
ügyesség,
az
alkalmazkodóképesség, a dönteni tudás és a jó iskola
tartozik ebbe a kategóriába

Az iskolai végzettség tekintetében azt találták, hogy az általános iskolai végzettséggel
rendelkező személyek főleg a társas tényezőket emelik ki (például mások segítése,
pszichológiai érzék), mint amelyek hozzásegítik a siker eléréséhez őket. Az érettségivel
rendelkezők több tényezőt is fontosnak tartanak, így megjelennek náluk is a társas elemek,
továbbá a kemény munka és a céltudatosság szerepe. Végül a diplomások – akik egész
biztosan végigmentek a felsőoktatás rendszerén – a képességeket, a kemény munkát, és a
céltudatosságot emelik ki (Budavári-Takács, 2015). Mindez azt jelenti számunkra, hogy a
hallgatók figyelme a tanulmányok előrehaladtával az interperszonális erőforrásokról sokkal
inkább intrapszichés irányba fordul, ezáltal felértékelődnek a személyes kompetenciák. Vagyis
ha sok energiát fektetnek az önfejlesztésbe, igyekeznek minél jobban megfelelni az
egyetemi/főiskolai elvárásoknak, és konkrét célokat helyeznek maguk elé, akkor nagy
valószínűséggel sikeres emberré fognak válni. Ez a kép nagyban összecseng a Chikering
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hallgatói fejlődés modelljében megfogalmazott elképzelésekkel, amiben a fiatalok mint aktív,
önindította cselekvők jelennek meg.
A hallgatói élet lehetséges problématerületei
A fentebbi megállapítások alapján láthatjuk, hogy minden hallgató egyedi esetként
szemlélhető, vagyis ha egyetemistákról beszélünk, akkor mindenképpen egy heterogén
csoportot érdemes magunk elé képzelni. Ebben a csoportban pedig eleve szembetűnő lehet
például a nemi, etnikai vagy a vallási hovatartozás. Ezután a sikeres vagy éppen sikertelen
vizsgaidőszak nyomán a képességek, a teljesítmény és a célok is megismerhetők lesznek. Aztán
még mélyebbre ásva, amikor a személyes helytállást nézzük, feltűnhetnek a hallgató szerepei,
belső tulajdonságok és motívumok, amelyek jelzik, hogy hol áll éppen a kezdődő felnőttség
folyamatában. Tehetségesebb vagy lassabban halad a tanulásban, mint a csoporttársai; hisz a
személyes fejlődés lehetőségében, vagy éppen úgy észleli, hogy már „készen van”; esetleg
megtartó kapcsolati hálóban él, vagy teljesen magányos? A kérdések megválaszolásához a
tehetséges fiataloknál esetenként jelentkező problématípusokat használhatjuk, hiszen olyan
szempontokat kezel, amely bármely hallgató esetén érdemes lehet figyelembe venni (B. Trefil,
Herskovits, 2013):
1. Szociokulturális helyzetből adódó problémák
A család jelentősége evidenciának számít ebben a vonatkozásban, annak ellenére is, hogy a
fiatal felnőttkor felé haladó generációk egyre erősebb függetlenedési törekvésekkel bírnak. A
hátrányos helyzetnek, és a kisebbségi csoporttagságnak ugyanúgy jelentősége van, mint akár
a társadalmi szempontból előnyös szociokulturális háttérnek. Ide sorolható háttértényező a
szülők iskolázottsága, az anyagi és lakhatási körülmények, a földrajzi régió, ahol élnek, illetve
a társadalmi helyzet. Bármilyen családi háttérrel is rendelkezik a fiatal, megjelenhet rejtett
vagy nyílt szinten a szorongás, hogy mennyiben tudja továbbvinni a családi hagyományokat,
értékeket, vagy éppen azoktól hogyan tudna eltávolodni, és vajon megfelel-e a család, és a
közösség elvárásainak. A családi rendszerből fakadó problémák szintén ide tartozhatnak.
Például az egyszülős családban való felnövekedés, vagy a szülők közötti sorozatos konfliktusok
megalapozzák azokat a mintákat, amelyeket tovább visz magával a fiatal. A különböző hiányok
(például motiváció, megküzdési stratégiák) így válnak a hallgató életének részévé, és könnyen
megnehezítik a továbbtanulási folyamatot.
2. Anyagi helyzetből adódó nehézségek
A családok rossz anyagi körülményei sok esetben az alapvető szükséglet kielégítés
szempontjából okoznak problémát, mivel nem engedhetik meg maguknak rövid, akár hosszú
távon sem, hogy optimális körülmények között éljenek. Arra pedig végképp nincsen
lehetőségük önerőből, hogy különböző „extra” foglalkozásokhoz, eszközökhöz és
élményekhez juttassák gyermekeiket. Ezek hiányát pedig nem csupán aktuálisan érzik meg a
fiatalok, hanem a felsőoktatásba lépve észlelik, hogy komoly lemaradásban vannak a
társaikhoz képest. Ugyanígy jelentőséggel bír a családban tapasztalt anyagi javakkal való
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bánásmód, ami direkt és indirekt módon meghatározó lesz a fiatal felnőttek értékrendjében,
pénzkezelésében.
3. Fejlődéslélektani tényezők szerepe
Az érési folyamat nagy egyéni változatosságot mutat, ami a normál fejlődési íven kívül lehet
gyorsabb vagy lassabb ütemű. Ezzel párhuzamosan az is lehet, hogy a folyamat alapvetően
egyenletesen, vagy hullámzóan zajlik, ami a képességek terén disszinkróniát eredményezhet
intellektuális, nyelvi, pszichomotoros, és érzelmi tekintetben. Emiatt gyakran azt láthatjuk,
hogy a fiatalok a kortárscsoportjukhoz képest adott téren kiemelkedő teljesítményt mutatnak
(például intellektuálisan), miközben más kompetenciák lassabban fejlődnek, akár kifejezett
elmaradást mutatnak (például érzelmi érettség). Így történhet meg a felsőoktatásba lépve,
hogy nem vagy csak részlegesen rendelkeznek a 18. életévüket betöltött hallgatók az
elvárások szerinti érettségi szinttel. Szembetűnő lehet náluk, például egy vizsgahelyzetben a
kudarc nyomán jelentkező infantilis reakció (dühroham, sírógörcs), miközben úgy látják a
csoporttársak és az oktatók, hogy magas szintű intellektuális képességekkel rendelkezik az
illető.
4. Nehezített tanulási folyamatok
Előfordulhat a tanulási folyamat akadályozottsága, például fogyatékkal élő fiatalok esetében,
akik valamilyen érzékszervi, vagy mozgásszervi problémával rendelkeznek. Szintén ide
sorolhatók a tanulási nehézségekkel, vagy részképesség-problémákkal küzdők (például
diszlexia, diszgráfia), akik a normál övezetbe tartozó, vagy akár a magas szintű képességeik
ellenére a tanulás és teljesítés kapcsán komoly problémákkal küszködnek. Ebbe a körbe
tartoznak még a magatartászavart mutató tanulók is, akiknek a tanulási nehézségei gyakran a
hiányos társas készségekből, az alacsony frusztrációs toleranciából, és gyenge monotóniatűrésből fakadhatnak. Mindezek a felsőoktatásban komolyan megnehezítik a tempó tartását,
és sorozatos kudarcokhoz, illetve alulteljesítéshez vezetnek. Emiatt számukra különösen
fontos a speciális és személyes szintű támogatás, és a kompenzálás lehetőségének
megteremtése. Ennek hiányában a pályafejlődésük elakadhat, és megnő a korai
lemorzsolódás veszélye.
5. Személyiséggel kapcsolatos „normál problémák”
Ide tartoznak azon érzelmi, kapcsolati és társas, illetve identitásfejlődési problémák, melyek
általában abból fakadnak, hogy még nem teljes a képességkészlet az optimális
viselkedésszervezéshez. Azért tekinthető normál problémának, mert ez minden fiatal
fejlődésének része, és abban az esetben is hatással van a pályaalakulásra, ha nem fordítanak
rá különösebb figyelmet, illetve nem jár kifejezett krízissel. Az érzelmek terén megjelenhet a
szorongás, amely természetes módon minden fejlődési folyamat, illetve bizonytalan helyzet
velejárója. Szintén része a motivációs problémák köre, ami sokféle lehetséges formát ölthet a
teljes elkerüléstől kezdve a perfekcionista munkamódig. A teljesítmény vonatkozásában
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szerepet játszhatnak a fejlődési folyamatban például korai negatív iskolai tapasztalatok, az
alapvető készségek hiánya, vagy a szülők tanulás iránti negatív attitűdjei.
6. Krízishelyzetek
A személyiségfejlődés során minden fiatal életében jelentkeznek krízisek, amelyek adott
életszakaszban, és eltérő mélységben érintik meg a személyiséget, ezáltal veszélyt, egyben a
változás lehetőségét hordozzák magukban. Ezek egyik oldalát a normatív krízisek jelentik,
amelyen minden hallgató végighalad az életében, ilyen lehet például a középiskola befejezése,
vagy az egyetemi tanulmányok kezdete. Ám bizonyos életesemények akcidentális krízisként
jelentkezhetnek az egyén életében (például trauma, váratlan haláleset), amelyek sokszor
váratlanul érkeznek, nagy fájdalommal járnak, és aktuálisan mindenképpen veszteségként
jelentkeznek. Gyakran erős szorongással, beszűkültséggel és tehetetlenséggel jár együtt. Ezek
a fordulópontok kisebb-nagyobb horderejű változásokat indítanak be annak érdekében, hogy
egy új belső egyensúlyi állapot alakulhasson ki. Beavatkozás vagy figyelemmel kísérés nélkül
ezek az állapotok tartóssá válhatnak, és erősen meghatározzák a fiatal pályaalakulását. A
hallgatók körében ezért érdemes figyelmet szentelni annak, ha valamilyen aktuális
problémával küzdenek, például szakított velük a párjuk, szülő vagy nagyszülő váratlanul
meghalt, vagy zaklatás áldozataivá váltak.
7. Súlyosabb, avagy patológiás problémák
Habár optimális esetben nem része a kezdődő felnőttkornak a komolyabb mentális zavarok
megjelenése, előfordulhat, hogy bizonyos hallgatókat érint. Ilyenkor természetesen nem az
egyetemi/főiskolai oktatók feladata a helyzet kezelése, hanem szakértő segítség, akár
pszichoterapeuta beavatkozása válik indokolttá. Az interakciók során feltűnhet, hogy
valamilyen szempontból másképpen reagál az adott hallgató a szituációkra, mint a többiek.
Ilyen eltérő reakció lehet például a túlzott vizsgaszorongás, amikor az illető nem képes a
figyelmét fókuszálni a feladatra, és fokozott testi és érzelmi tüneteket mutat (például
elvörösödik, remeg, vagy nyugtalan), emiatt rendre gyengén teljesít a jó képességei ellenére
is. Szintén gyakori probléma a depresszió, vagyis a hangulati állapot szélsőséges eltolódása,
leginkább negatív irányban, ami miatt fásult, lehangolt, pesszimista, fáradékony és
kifejezetten motiválatlan a hallgató. Ugyanígy másféle veszélyeztetett állapotok is
jelentkezhetnek, többek között antiszociális viselkedés, szerfüggőségre utaló jelek, autisztikus
tünetek és pszichotikus állapot. Mindezek úgy tűnhetnek az avatatlan megfigyelő számára,
mintha csak a háttérben futó program lenne, amivel nincsen különösebb dolga sem a
fiatalnak, sem a környezetének. Ezzel ellentétben nagyon fontos, hogy észrevegyük a
tüneteket, mivel akadályozza a megfelelő életvezetést, és nagy valószínűséggel vezet
lemorzsolódáshoz.
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A cigány/roma hallgatók pályafejlődési jellegzetességei

A szociokulturális helyzet és az anyagi jellegű forrásokhoz való hozzáférés nehézségei
a felsőoktatási színtéren jelen vannak, hiszen az egyetemek és főiskolák széles körű
megnyitása eredményekképpen igen heterogén hallgatói csoport alakult ki. Ebben a
rendszerben egyre nagyobb arányban jelennek meg cigány/roma származású fiatalok, akik
speciális helyzetben vannak az amúgy is összetett problémákkal küzdő fiatalok között. A
korábban említett kezdődő felnőttkori kihívások (például fokozott függetlenségi törekvések,
bizonytalan jövőkép, elhúzódó identitásproblémák) mellett sajátos intrapszichés és
interperszonális jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek még inkább kiélezik a hallgató-egyetem
illeszkedési kérdéseket.
A továbbiakban áttekintjük, hogy a cigány/roma fiatalok milyen identitásstratégiákkal
rendelkeznek, és miben működnek másként, mint a felsőoktatási köztudatban élő hallgatói
sztereotípia. Elöljáróban leszögezzük, hogy ebben a kérdésben is minden esetben
egyéniségekről és sajátos életutakról beszélhetünk, amelyek mutathatnak közös pontokat,
mellette sok különbözőséget láthatunk az életútjukat a velük való személyes interakció során.
Megtartva ezt az árnyalt szemléleti keretet, bemutatjuk azokat a dilemmákat, amelyek
megjelennek a pályaalakulásukért tudatosan felelősséget vállaló cigány/roma fiatalok
körében. A célunk mindezzel az lehet, hogy támpontokat adjunk a felsőoktatási rendszer tagjai
számára, hogy miként csökkenthető a lemorzsolódás aránya, ezáltal mit tehetünk annak
érdekében, hogy megtörténjen a folyamat végén a sikeres diplomaszerzés.
A pszichológiai jellegű vizsgálatok azt foglalják magukba, hogy milyen lehetséges
identitásformákkal élnek a sikeres életúttal rendelkező cigány/roma emberek, és hogyan
viszonyulnak saját etnikai csoportjukhoz (Bokrétás, mtsai, 2007; Tóth, 2008; Feischmidt, 2008,
Békés, 2011, Szabóné, 2012; Neményi, 2007; Pálos, 2010). Az etnikai identitás fejlődése
párhuzamosan zajlik a nemzeti, a személyes, a nemi és más identitáselemek alakulásával,
ezáltal nem lehet kivonni abból a társas-társadalmi kontextusból, amelyben él az egyén.
Phinney és Ong (2007) szerint több lépésen keresztül kell mennie a fiatalnak ahhoz,
hogy elérjen egy érett identitás-állapotot. Ennek első lépése az önkategorizáció és címkézés,
amikor felismeri az egyén önmagát, mint adott csoport tagját, jelen esetben azt, hogy ő
cigány/roma ember. Ez az esemény a család és a közösség közvetlen védelméből kilépve
gyakran az óvodában megtörténik, amikor a kortárscsoport nem cigány/roma tagjai és szüleik,
vagy a nevelők kommunikációjában és cselekvésében jelzik, hogy ő „más”. Álljon itt két példa
erre az élményre, amelyet korábbi vizsgálatunkban roma szakkollégista egyetemi hallgatók
idéztek fel egy csoportos interjú keretei között (Nótin, 2015):
„Hát az első élményem? Óvodában. Amúgy, így van egy olyan kép, amikor az óvodában
játszok, és ott én így külön vagyok a többiektől. És azt úgy felnőtt fejjel értettem meg, hogy
ugye kb. három éves lehettem, nem volt nagy trauma, de azért így megmaradt.”
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„Nekem is oviban, de nekem az, hogy az óvónő másképp bánt velem. Az tűnt fel így, hogy amit
én csináltam, az rossz volt. Meg, jó, egyszer otthon mondtam, hogy nekem egyszer görbe
kanalat adtak, szomorú voltam, és nagyi bement. De egyszer volt, hogy pofon is vert engem az
óvónő, de nem csináltam semmit, akkor megint bementek. De így azon éreztem, azon az egy
óvónőn... pedig, meg hát én voltam a legjobb magatartásilag.”

A példák arra utalnak, hogy a családból hozott elfogadottság élmény a köznevelési-és
oktatási rendszerbe való belépéskor megtörhet, ami nehéz szembesülés egy kisgyermek
számára. Ilyenkor már látható a nagyobb távolság a gyerek tényleges viselkedése és a társastársadalmi kívánatosság között, ami hamar beilleszkedési problémákat, magatartászavart, és
az iskolába lépve teljesítési nehézségeket okoz. Eközben zajlik az etnikai identitás további
fejlődése, ami által kialakul az elköteleződés és az érzelmi kötődés a saját csoport, megadva
ezzel a bontakozó személyiségnek a valódi odatartozás élményét. Majd következik a saját
etnikai csoporttal kapcsolatos információk és benyomások összegyűjtése. Ennek legfontosabb
terepe a sajátos kultúra, a nyelv és a hagyományok megélésére alkalmat adó tevékenységek,
például ünnepek és közösségi alkalmak, szülőkkel közös munkavégzés, mesék és anekdoták
hallgatása. Ezeken keresztül erősödik a kötődés és bővül a tudás a származási csoporttal
kapcsolatban (Phinney, Ong, 2007), aminek egyik feltétele a közös időtöltés. Mivel a
cigány/roma kultúra nem egységes az életmódot, a nyelvhasználatot, és a kulturális
hagyományokat tekintve, emiatt a kisebb közösségek és a család viselkedésén keresztül
sajátítható el mindaz, ami az identitást megalapozza.
Így alakul ki gyermekkorban az etnikai viselkedés, ami a folyamat negyedik lépése
(Phinney, Ong, 2007). Ekkorra rögzülnek a meglévő viselkedésrepertoárba az elsajátított
gyakorlatok és társas interakciós formák, például a nyelvhasználat, vagy a kortársakkal való
együttműködés kapcsán. Majd az érés és a tapasztalatok nyomán megkezdődik a kiértékelés
és csoporton belüli attitűdök kialakítása. Ennek egyik oldala, hogy kellemes érzelmeket él meg
a fiatal a saját csoportra vonatkozóan (például öröm, büszkeség), illetve pozitívan viszonyul a
csoporthoz. Párhuzamosan jelen van eközben a tendencia, hogy élesen szembesül az egyén a
csoportra irányuló negatív érzelmekkel, sztereotípiákkal és diszkriminációval, például
közvetlenül az iskolában vagy a médiában. Innentől válik összetettebbé az etnikai identitás
kérdése, ami megalapozza az identitásstratégiák sokféleségét. Több cigány/roma hallgató
arról számolt be, hogy általános vagy középiskolában tűnt fel neki, hogy az etnikai identitáshoz
az egyén jellemzőitől függetlenül a társas környezet negatívan elemeket társít (Nótin, 2015):
„De emlékszem, hogy már elsőben, még Encsre jártam, egy ilyen jobb iskolába, és akkor már
ott volt egy lány, emlékszek rá. És még elsős volt, és arra emlékszem, hogy mindig cigányozott,
és én nem tudtam eldönteni, hogy most ez jó, vagy rossz, mindig magamban gondoltam, hogy
ezt most miért? Tudjátok, hogy nem tudtam.”
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„Hát, én tudtam, hogy cigány vagyok, de azt nem tudtam, hogy ez rossz. Addig, amíg
középiskolába, kilencedikbe ide kerültem Miskolcra, a kollégiumba... És akkor éreztem a
szobatársaim részéről, hogy valami nem stimmel, nem akarnak velem beszélgetni, ki akarnak
költözni a kollégiumból. Az egyik lány ki is költözött, addig sírt, míg hazavitték.”
„Nekem is inkább mikor középiskolás voltam, akkor voltak ilyen „szuper élményeim”. Nálunk
[a kollégiumi szobában] bezárták az ajtót, hogyha kimentek fogat mosni, meg ilyeneket, hogy
nehogy kiraboljam őket. Meg ahogy bejöttek és így megnézték, hogy megvan-e nekik minden.
Két hét után az én szobatársaim is elköltöztek, komolyan, mi tízen voltunk, hárman maradtunk
a végére... Meg ilyen silentiumra nekem le kellett menni. Négy egészes átlagtól nem kellett
silentiumra menni, én nyolcadikban még kitűnő voltam, mikor kilencedikbe felvettek a koliba,
és hát mondta az igazgatónő, hogy hát te gyere, megnézzük, hogy mit tudsz. És hát öt éven
keresztül ott ültem silentiumon, mert nem hitte el, hogy fogok tanulni a szobában is.”

Ezek az élmények nem csupán a beilleszkedés sikerességét és az önértékelést
formálják, hanem az iskolai előmenetelre is hatással vannak. A későbbiekben rátérünk azokra
az intrapszichés jellemzőkre, amelyek erőforrást jelentenek a hallgatók számára annak
érdekében, hogy végig tudjanak haladni a közoktatáson keresztül a felsőoktatási folyamat
végéig. Ilyen körülmények között a formálódó személyiség belső működése mellett az
interperszonális háló szerepe szintén fontos, mivel enélkül nehezen jutnának el kitűzött
céljaikhoz.
Visszatérve az etnikai identitás alakulására a hatodik szakaszban történik meg az
értékek és hiedelmek internalizálása, amely révén erősödik a csoporthoz való tartozás érzése.
Ilyenkor azonosul a közösség értékrendjével és hiedelemrendszerével, ami azt eredményezi,
hogy önmagát az etnikum tagjának tekinti, illetve mások tipikus csoporttagnak láthatják
(Phinney, Ong, 2007). Persze az etnikai identitás fontossága adott csoporton belül, illetve külső
csoportokhoz képest egyaránt széles skálán mozoghat. Így könnyen lehet, hogy a cigány/roma
fiatal a saját csoporton belül kevésbé hangsúlyozza etnikai identitását, míg olyan helyzetben,
amikor a többségi társadalom tagjai jelen vannak, akkor erősebben hangsúlyozza. Ennek a
fordítottja is lehetséges: míg otthon, a saját közösségén belül minden releváns tulajdonságot
megmutat, addig más közegben (például az egyetemen/főiskolán) igyekszik elrejteni a
szociokulturális hátterére utaló jegyeket. Ennek a „rejtőzködésnek” többféle módja
lehetséges, amelyekre visszatérünk még a tanulmányban. Az identitásfejlődési folyamat
végére kialakul az etnikai és nemzeti identitás közötti kapcsolat, ami ahhoz szükséges, hogy a
társadalom részének tekinthesse önmagát a fiatal.
Az utóbbi két évtizedben láthatóan egyre több cigány/roma fiatal lép be a
felsőoktatásba. A teljes hallgatói létszám legfeljebb 2%-a vallotta magát cigány/roma
származásúnak, ez az arány az utóbbi években némi csökkenést mutat. Bárhogyan is alakul a
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létszámuk, ennél fontosabb megállapítás, hogy az ő útjuk sokkal hosszabb és akadályokkal teli,
szemben a nem cigány/roma hallgatótársakkal. A tapasztalatok alapján sokszor egészen nagy
árat fizetnek azért, hogy céljaikat elérjék, és sikeresen befejezzék az egyetemi/főiskolai
tanulmányokat. Az identitásfejlődés és a pszichés állapot tükrében a cigány/roma hallgatók az
alábbi hátrányokkal indulnak (Szabóné, 2012):
•
A legtöbben első generációs értelmiségi emberek lesznek, ami azzal jár együtt, hogy
nem rendelkeznek olyan előzetes tudással és tapasztalati készlettel a család, illetve a közösség
által, amely segíteni tudna a felsőoktatásban jelentkező nehézségek kezelésében.
•
Emellett alacsony szintű gazdasági, kulturális és kapcsolati tőkével rendelkeznek,
amely szintén megnehezíti többek között a megfelelő pályadöntést, a felsőoktatási
szocializációt és az elvárásoknak megfelelő teljesítmény elérését.
•
Jellemző sokaknál a származási családból való érzelmi kiszakadás vagy eltávolodás
annak érdekében, hogy a visszahúzó környezetet és cigánysággal kapcsolatos sztereotípiákat
hátrahagyva beléphessenek az értelmiségi lét kapuján.
•
Azt tapasztalják, hogy eltávolodnak a cigány/roma hagyományoktól, amennyiben ez az
elsődleges szocializáció során jelen volt az életükben, mint identitásképző alap. Az
asszimilációs folyamat során átértékelődnek az otthonról hozott értékek, így bizonyos
elemeket megtartanak a hallgatók (például étkezési szokások), míg másokat próbálnak minél
inkább levetkőzni (például viselkedéses reakciók).
•
Megjelenik náluk a sztereotip cigány képbe nem illeszkedő „roma értelmiségi” kép, ami
miatt nem tekinthetők a többségi társadalom megítélése szempontjából a negatívan észlelt
csoport tagjainak, sőt kifejezetten egy pozitív, asszimilációs tendenciát jelez a fiatalok
törekvése.
•
Az értelmiségivé válás kapcsán gyakran megélik az értetlenséget mind a saját csoport,
mind a többségi társadalom részéről. Otthon nem feltétlenül értik meg, hogy milyen okból
folytatják a tanulmányaikat, és mit akarnak elérni vele. A társas környezet más tagjai pedig –
például a cigányságról alkotott egyoldalú kép miatt – szintén nehezen illesztik be az
elképzelésükbe azt, hogy ezek a fiatalok ugyanolyan vágyakkal, tervekkel és képességekkel
rendelkezve érkeznek az egyetemre/főiskolára, mint bárki más.
•
A hiányos megküzdési eszköztár miatt jellemző rájuk a fokozott mentális és érzelmi
leterheltség, ami a magas, és sokszor átláthatatlan elvárások sűrűjében különböző átmeneti
vagy tartós zavarokat okoznak náluk. Ilyen lehet például a folyamatos erőfeszítés, vagy a
lemaradástól való félelem.
Ezek alapján kirajzolódnak azok az akadályok, amelyek sikeres vagy sikertelen
megoldása nagyban függ a hallgató mentálhigiénés jellemzőitől, a többségi társadalom
hozzáállásának tükrében. A cigány/roma hallgatók pályaalakulására emiatt erősen hat a
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sztereotípia szorongás, vagyis a külső csoport által sugallt negatív képhez illeszkedő fiatal
fokozott szorongást él át a tanulmányai során. A kialakított belső kép (például a cigányok
buták, semmirekellők, csórók) egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik innentől kezdve.
Emiatt minden kudarcot vagy felmerülő problémát eszerint értelmez, és az idő előrehaladtával
megerősíti önmagában, hogy igaza van a többségnek (akár csoporttársaknak, oktatóknak,
egyetemi rendszernek): tényleg nem való az egyetemre, úgysem fog sikeresen lediplomázni.
Ehhez szorosan kapcsolódik a stigma tudatosság, ami azt jelzi, hogy a cigány/roma csoporthoz
való tartozást negatív bélyegként éli meg, és szinte eszerint viselkedik a főiskolai/egyetemi
közegben (Szabóné, 2012). Akár a teljesítést, akár a személyét nézve folyamatosan leértékeli
magát a többiekhez képest, és mindezt gyakran teljesen tudattalanul teszi.
Ennek kompenzálására szolgál a túlzott megfelelési-és teljesítmény kényszer, vagyis
állandó késztetést érez, hogy bizonyítson másoknak. Amikor ez teljesen átitatja a
személyiségét, és belsővé válik, olyankor már a perfekcionizmus tünetei egyértelműen
jelentkeznek. Ilyenkor csak a tökéletes eredmény felel meg számára, nagyon magas
teljesítmény-igényt alakít ki magában, erősen sikerorientált, és nagyon kritikus önmagával
(Zeidner, Matthews, 2005). Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyértelműen jelezze a világnak:
helye van a felsőoktatásban. Ennek nyomán gyakran önértékelési zavar alakul ki nála, illetve
állandó félelem uralja a kognitív, érzelmi és viselkedéses működését.
A frusztráció nyomán megjelenő érzelmek és gondolatok kezelésére alkalmazott
megoldások közül preferált az elfojtás, és más elhárító mechanizmusok, amivel igyekszik a
fiatal egyensúlyban tartani a pszichés működését (Szabóné, 2012). Ennek viszont nagy ára van,
hiszen inkább csak konzerválja a problémát ahelyett, hogy valódi lépéseket tenne a fejlődése
érdekében. Sokkal könnyebb tagadni a tanulási problémákat, kivetíteni az elutasítást másokra,
vagy vágyteljesítő fantáziákat alkotni a csodálatos jövőről, hiszen ezek a mechanizmusok az
elsődleges szocializáció során elsajátított készlet részét képezik.
Ahogyan már említettük, nagyon erősen jelen van a kiszakadás vágya. Szeretne
eltávolodni a cigány/roma fiatal érzelmileg, és akár fizikailag is a kisebbségi csoportjától, és
minél inkább a többségi társadalom teljes értékű tagjává válni. Ám gyakran azt élik meg, hogy
miközben már nem egészen tagjai a cigány/roma közösségüknek, még nem kapnak
jogosultságot ahhoz sem, hogy beilleszkedjenek az új közösségükbe (Szabóné, 2012). Ezzel
együtt tartózkodást, vagy tényleges elutasítást és kiközösítést tapasztalnak például a
rokonság, a hallgatótársak, akár az egyetemi oktatók körében (Nótin, 2015).
„Nálunk is így a nagycsalád annyira nem értékeli azt, hogy, vagy hogy nem tudják, hogy mi ez.
Vagy hogy nem tudom, hogy úgy, nem értékeli azt, hogy van egy ember a családban, aki
felsőoktatási intézményben tanul tovább, és tesz valamit a jövőjéért. Mivel nincs meg ez a
minta, hogy nem is tudják, hogy mivel jár ez, nem értékelik, szerintem. Én úgy tapasztalom,
hogy a tág családi körben nincsenek, akik biztatnak és értékelik, csak így a szűkebb családban.”
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„Hát, igazából különböző szerepeket kell felvállalni, vagy szerepekbe kell átugranunk, ha
hazamegyek, és visszajövök az egyetemre. Ugyanis amikor hazamegyek, az otthoniakkal, a
családommal, vagy a helybeliekkel teljesen másképp kell beszélni, teljesen másképp kell velük
viselkedni. És amikor eljövök az egyetemről, ugye teljesen más közeg, csak 50 km a távolság,
de igazából óriási. És ugye egyrészt vagyok mérnök, meg leszek mérnök, másrészt roma is
vagyok, cigány is vagyok, és egyetemista is vagyok. És ember is.”
„Én ezt éreztem, de egyetemen már másabb volt. Egyetemen már így érződnek az
atrocitások..., azt nem szeretem... a diák-diák, meg igen, tanárok is... oktatók is. Van egy
informatika tanár, aki folyamatosan cigányozott. Folyamatosan, és érződött is rajta, hogy ez
kötekedés.”
Ennek nyomán kialakulhat a tanult tehetetlenség érzése, mivel folyamatosan azzal
szembesül a fiatal, hogy bárhogyan igyekszik előbbre jutni, mégis mindig falakba ütközik. Lehet
ez amiatt, mert például nem tud az elvárásoknak megfelelően teljesíteni, képtelen
beilleszkedni, vagy nem látja maga előtt a kitűzött céljait. Ennek eredményeként idővel azt
tanulja meg, hogy teljesen felesleges erőfeszítéseket tenni, mert akár cselekszik, akár nem,
nincsen változás. Gyakran megfigyelhető probléma ezáltal a teljesítményszorongás, a
depresszió és a kiégés. Közben ott él benne mélyen a vágy, hogy mások elfogadják, közben
félti is azt az identitást, ami a gyökereit jelentik. Ekkor megjelenik a belső törekvése, hogy
összhangba hozza az identitás elemeit (például cigány/roma, nemi, személyes, stb.) a
felsőoktatásban megélt élményeivel, elvárásaival, és szükségleteivel. Tovább árnyalva a képet,
megjelenik az „üvegplafon szindróma” hatása, vagyis megfogalmazódik benne a kérdés, hogy
mi van akkor, ha az etnikai hovatartozása miatt, minden igyekezete ellenére nincsen számára
út feljebb. Ehhez kötődően további félelmek, szorongás, és bizonytalanság jelentkezhet nála
(Szabóné, 2012).
Békés Nóra (2011) 16-30 év közötti cigány/roma fiatalok életében vizsgálta az etnikai
identitás mintázatait, hogy milyen elemekből áll össze a saját identitásuk, illetve a cigányságról
kialakított képük. Az identitás erőssége tekintetében három részre bomlott a minta. Az első
csoport a minimális roma identitással rendelkezők:
-

-

Önmagukat cigánynak/romának vallották, ám nincsen különösebb jelentése számukra
az etnikai hovatartozásnak
Nem fedezhetők fel az azonosulás jelei náluk, például nem ismerik a nyelvet és a
kultúrát, és nem akarnak tevékenyen részt vállalni a cigány/roma hagyományok
ápolásában
Úgy tekintenek a cigányságra, mint egyfajta külső csoportra, amelynek ők nem tagjai,
csupán a származás és a bőrszín adja a velük való hasonlóságot.

A kevés roma/cigány környezeti tapasztalatról beszámoló fiatalok a közepes roma identitást
mutatók csoportját alkotják:
-

Vállalt és átélt etnikai identitásstratégia, amelyben más, többségi identitás elemek is
szerepet játszanak
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-

Valamennyire őrzik a hagyományokat, például megvan a családi rangsor és a
hagyományos férfi-női szerepek, halott melletti virrasztanak
Sok olyan viselkedésmódot mutatnak, amely a többségi társadalomhoz való tartozással
összeegyeztethető
Számukra a zene, vagy a nyelv inkább hobbi, személyes érdeklődési terület

Végül a harmadik csoportba kerültek az erős roma identitást jelző egyének:
-

Cigány/roma többségű környezetből származó fiatalok, akik őrzik a családi
hagyományokat, illetve élő a nyelvtudásuk
Nyíltan vállalják a cigányságukat, ami értéket képvisel számukra
Komoly elhivatottsággal tekintenek a saját csoportjukra, és él bennük a vágy, hogy a
jövőben segítsenek cigány/roma embertársaiknak a boldogulásban.

Az élettapasztalatokat nézve megállapítható, hogy egyaránt rendelkeznek negatív és
pozitív élményekkel a kisebbségi csoporttagságukra vonatkozóan. Önmagukat úgy látják – és
ezt más tapasztalatok is igazolják –, hogy alapvetően nincsen olyan tulajdonságuk, ami a
többségi társadalomtól elütne. Vagyis úgy gondolkodnak, éreznek és viselkednek, mint a
magyar többségi társadalom fiataljai. Közben erősen jelen van bennük az elutasítástól való
félelem, továbbá a fenyegetettség megélése. A vizsgálat résztvevői sikeresen beilleszkedő
embernek látják magukat, amit nagyban köszönhetnek a saját konstruktív hozzáállásuknak,
például az aktív közösségi szerepvállalásnak. Mindezek megalapozzák a lehetséges
identitásstratégiákat (4. táblázat, Békés, 2011).

Identitásstratégia

Definíció

1: Identitásválság

Nem elegendő sem a magyar, sem a cigány/roma
identitás ahhoz, hogy megfelelő vonatkoztatási
keretként szolgáljon a személy számára; emellett
jellemző rá a bizonytalan családi identitás.

2: Periférikus identitás

A saját cigány mivolta számára csupán egy tulajdonság
a sok közül, inkább más identitás elemek lesznek
számára fontosak önmeghatározáskor (például
személyes, vagy nemi identitás).

3: Kettős identitás

A magyar és a cigány/roma identitás egyformán fontos
a személy számára, és úgy észleli, hogy a kettő
identitás rész egymást harmonikusan kiegészíti.

4: Újra felfedezett identitás

Mivel a család asszimilálódott a többségi
társadalomba, ezért a fiatal csak később szembesül
saját cigány/roma gyökereivel, főleg idealizált, vagy
divatos formában (például zene, tánc, öltözködés).
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5: Erős roma identitás

Hagyományos családmintát képviselő közegben
felnövő fiatalok, akik büszkék a cigány/roma
gyökereikre, és jellemzően nem tesznek említést a
magyar identitásukról. A cigányság számukra erős
vonatkoztatási keret, a nyelvet beszélik, vagy tervezik,
hogy megtanulják.

A felsőoktatásban tanuló fiatalok körében bármelyik stratégiával találkozhatunk attól
függően, hogy mennyire stabil családi háttérből érkeznek, milyen értékrendet követnek, és
önmaguk meghatározásakor milyen tulajdonságokat preferálnak. Mivel a hallgatói fejlődési
modellben megjelenik az identitáskeresés folyamata (Chickering, Kytle, 1999), ezt nagyban
árnyalja az etnikai hovatartozással kapcsolatos belső reprezentációk. Az identitás
formálódásának része az én-bemutatás, amely kapcsán kérdés, hogy mennyit hajlandó
megmutatni a cigány/roma gyökereiből egyetemi/főiskolai közegben. Ugyanígy megjelenik a
kérdés, hogy mennyire stabil énképpel rendelkezik a fiatal, milyen mértékben van tisztában az
erősségeivel, gyengeségeivel, az önmagára vonatkozó érzésekkel és gondolatokkal. Továbbá
fontos elem az eddigi élettapasztalatok integrálása, vagyis hogyan rendezi el önmagában a
sikereket és a kudarcokat, az elutasítottság és az elfogadottság megélését, illetve a tanulásba
befektetett energia eddigi megtérülését.
Összességében elmondható, hogy a hátrányos szociokulturális helyzet és a
cigány/roma identitás kérdése az érintett hallgatók életében szorosan összefonódik. Mivel
önmagukat sok tekintetben azonosnak észlelik a többi hallgatóval, és ugyanúgy érinti őket a
posztmodern társadalom minden kihívásai, így komoly szorongást és bizonytalanságot élnek
át. A folyamatos fejlődés kényszere, az irreálisan magas teljesítményelvárásoknak való
megfelelés, a független és sajátos egyéniség kialakításának vágya, a karrier- és kapcsolati
tervek minél gyorsabb megvalósításának fantáziája mind-mind nyomják a vállukat. Ezzel
párhuzamosan küzdenek azzal, hogy milyen értéket jelent számukra a származásuk, és mi az,
amitől el kell távolodniuk a siker elérése érdekében. A társadalom részéről egyre kevesebb
kapaszkodót kapnak ezek a generációk, emiatt sokszor önerőből kell felépíteni magukat, érett
identitást elérve. A továbbiakban áttekintjük azokat a kompetenciákat, amelyek megléte és
hatékony alkalmazása fontosak ahhoz, hogy a kezdődő felnőttkor időszakában a lehető
legjobb mentális állapotban, az erőforrásaikkal jól gazdálkodva haladjanak végig az
egyetemi/főiskolás éveken át egészen a sikeres diplomaszerzésig.
A hallgatói életpálya alakulása számos belső és külső tényező kölcsönhatásában
ragadható meg. Ebben a vonatkozásban a figyelmünket az intrapszichés jellemzőkre fordítjuk,
amelyek alapot képeznek a kezdődő felnőttkori identitás kialakulásának, illetve a tanulmányi
eredményességnek. A pszichológiai szakirodalomban szerteágazó azon konstruktumok
rendszere, amelyek ebben a tekintetben relevánsak lehetnek, emiatt átfogó megközelítéseket
választunk a kompetenciák leírására.
Az életpálya építéséhez kapcsolódó énhatékonyság érzés nagyban meghatározza a
döntések kimenetelét, amelyet a tanuló a jövőjével kapcsolatban hoz. A szociál-kognitív
karrier modell (Lent, mtsai, 2000) értelmében a karrier kialakítására vonatkozó hatékonyság
belső diszpozíciók és külső feltételek interakciójában értelmezhető. Ezek a személyes
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tapasztalatok később meghatározzák például a munka világának explorációját, az érdeklődési
irányok felismerését, továbbá a karriercélok felállítását és a tervek tényleges megvalósítását.
A folyamat során szerzett tapasztalatok (például akadályok, társas támasz) formálják az
érdeklődés – célok – cselekvések kapcsolatát. Mindez azt jelzi, hogy a pályadöntés során
mindenképpen érdemes tudatosan szemlélni a személyes képességek, kompetenciák
készletét, amelyek a környezettel kölcsönhatásba lépve (például médiahatások, gazdasági
változások, szerepmodellek) hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén önmaga számára megfelelő
pályát válasszon, és a cél elérése érdekében hatékony megküzdési- és viselkedéses
stratégiákat válasszon. Amennyiben a folyamatból valamelyik elem kimarad, ennek
következménye, hogy nem a megfelelő pályát vagy hivatást választja ki a fiatal, ami előbb vagy
utóbb kiderül számára. Hátrányos helyzetű hallgatók esetében gyakori, hogy olyan pályát
választanak, amely magas presztízsű (pl. orvosi, jog), ezzel remélik biztosítani a vágyott
jövőkép elérését. Általában a következő motivációs tényezőkkel indokolják a döntésüket,
amelyek képesek kompenzálni a gyermekkorból hozott hiányokat:
-

-

A származási-és jövendőbeli családjuk, illetve önmaguk számára jó anyagai
körülményeket biztosítása;
Legalább biztonságos, de akár a növekvő életszínvonalat reprezentáló, „luxus”
életkörülmények megteremtése;
Társadalmi és közösségi elfogadottság elérése a választott hivatás által, a beilleszkedés
és a népszerűség megélésének lehetősége;
Segítségnyújtás a származási csoportnak, akár közvetlenül (például szülőfalujában
háziorvosként való elhelyezkedés), akár közvetve (például ingyenes jogi tanácsadás
rászorulóknak)
A saját és a közösségi értékrend képviselésének lehetősége a hivatás által

Általános probléma szokott lenni a felsőoktatási tanulmányok során – etnikai és
szociokulturális háttértől függetlenül –, hogy a hallgatók jellemző módon alul-vagy túlbecsülik
a képességeiket, így nem feltétlenül a számukra megfelelő pálya mellett döntenek. Amikor ez
történik, kialakul a teljesítményszorongás, amelynek számos jele van az egyetemen is. Például
fokozott aggodalmat és emocionális izgalmat él meg egyszerű tanórai feladathelyzetben, vagy
a vizsgák során, akár szóban, akár írásban kell számot adnia a tudásáról. A vizsgaszorongás
ezáltal egy összetett jelenség, amelyet széleskörűen Zeidner írt le korábbi kutatásokra és
gyakorlati tapasztalatokra építve (Zeidner, Matthews, 2005, 5. táblázat).

Típusok

Jellemzők

1. Tanulási képesség deficitje





2. Hibakeresés vagy szorongás-zár



Szervezetlenség és figyelemzavar
Tárolási folyamat hibás lefutása
Tanulási problémák (például halogatás,
gyenge jegyzetelés, felszínes tanulás)
Teljesítéskor jelentkezik, különösen nehéz
feladatok esetén

27



3. Kudarc elfogadása

4. Kudarckerülés

5. Ön-akadályozás













6. Perfekcionizmus






Hátterében a felkészületlenség áll (gyenge
kódolás és tárolás)
Információk felidézésének zavara
Tanult tehetetlenség
Gyakori hibázás és kudarcélmény miatt
Eredménytelen stratégiahasználat
tapasztalata
Hibázástól való félelem
Elkerülő teljesítmény-motiváció
Alacsony teljesítményigény
Negatív énkép és önbecsülés
Célja a kialakult negatív énkép és
önbecsülés fenntartása
Képtelenség a kudarc elkerülésére
Vizsgaszorongás ön-akadályozó
viselkedésként történő használata
Sikerorientált, magas teljesítményigény
Túlzott kritika és magas elvárások önmaga
felé
Fokozott törekvés a célok elérésére és a
kudarc elkerülésére egyszerre
Folyamatos szorongás, mivel sosem lehet
tökéletes a teljesítmény

Ezek bármelyike felfedezhető a hallgatóknál, akár kurzusonként eltérő hangsúllyal,
időszakosan vagy tartósan is. Amennyiben a megjelenő szorongás elárasztja a fiatalt, akkor
jellemzően szervezetlenné vagy tehetetlenné válik, ilyenkor a figyelme a feladatról elterelődik
önmaga vagy a külvilág felé, ami alulteljesítéshez vezet. Amikor túlzottan befelé figyel, akkor
fokozódik az arousal-szint, amely zavaró gondolatok és erős érzelmek megjelenését okozza. A
teljesítményhelyzetet valótlannak érezheti, nehezen tudja végiggondolni a feladatot, és
megjelenik a kudarctól való félelem. Emellett fizikai jegyek is megjelennek: sápadás, remegés,
izzadás vagy lábdobogás. Mindezek megélése odáig vezethet, hogy teljesen feladja a
küzdelmet (például visszaadja a kihúzott tételt, válaszként a „nem tudom” rögzül), viszont
kellő megküzdési erőforrások megléte mellett tovább dolgozik a feladat megoldása érdekében
(Beck, 1999).
A hátrányos helyzetű családokban felnövő fiataloknál jellemző, hogy a tehetetlenség,
a kudarc elővételezése, és a fokozott környezeti monitorozás alakul ki, amelyek megnehezítik
az egyetemi/főiskolai tanulmányok során jelentkező „természetes akadályok” átlépését. Ha a
fiatal a saját csoportjában nem lát adaptívnak mondható stratégiákat, amelyek segítik a
továbbtanulás és a munkába állás folyamatát, akkor szükségessé válik a csoporttól való
elfordulás, és olyan mechanizmusok elsajátítása, amik által sikeressé válhatnak. Ám ezzel
ellentétes tendenciák működnek pszichés síkon: akkor maradhat hűséges a származási
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csoportjához, ha visszafogja a teljesítményét (Szitó, Katona, 2007). Így tehát egyszerre van
jelen a tanulás-és teljesítés vágya a sikertelenség előképével, amely egy amúgy is bizonytalan
élethelyzetben szinte tervezhetetlenné teszik a fiatal pályaképét (Borbély-Pecze, 2016).
Emiatt válik fontossá az életvezetési készségek kialakítása és fejlesztése, amelyek
elengedhetetlenül fontosak mégis a pályaérettség eléréséhez. Ezalatt azt értjük, hogy az egyén
képessé válik a személyes pályaterv elkészítésére, aktív lépéseket tesz a megvalósítása felé,
megfelelően informált, a döntési képessége fejlett, és a valóságban él (Kenderfi, 2011). A
továbbiakban ehhez hozzárendeljük a szükséges kompetenciákat.

Az akadályok leküzdéséhez szükséges intrapszichés tényezők
Az életvezetési kompetencia olyan tudáskészletet jelent, amely az életesemények
során felmerülő problémák hatékony megoldásában kapnak szerepet. A formális (például
iskola, edzés) és informális (például család, baráti közösség) közegekben szervezett
tapasztalatok nyomán kikristályosodott készségek, képességek és attitűdök rendszereként
képzelhető el. Mindezek adott életpálya szakaszban megalapozzák az énhatékonyságot és a
környezeti feltételekhez való sikeres alkalmazkodást (Kiss, 2009). Kiss István (2000) vizsgálati
eredményei nyomán az alábbi skillek sorolhatók ide:








A fizikai és érzelmi biztonság megteremtéséhez szükséges készségek, képességek
A tanulási folyamat eredményességét biztosító készségek, képességek
Autonómia és személyes értékrend kialakításához kapcsolódó készségek, képességek
Önmenedzselés rövid-és hosszú távú működtetésének készségei, képességei
Interperszonális kommunikáció- és önkifejezés készségek, képességek
Társas környezettel való kapcsolattartás készségei, képességei
Társadalmi rendszerbe való beilleszkedés készségei és képességei.

Az általános értelemben vett megküzdési stratégiákhoz képest az életvezetési
kompetenciák jól körülhatárolható életterületekhez és feladattípusokhoz, továbbá a
mindennapi „normál” működéshez kötődnek, nem pedig szélsőséges- vagy krízisállapotokhoz.
Sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy bizonyos megküzdési képességek kombinációját jelenti
az életvezetés adott, speciális élethelyzet kapcsán, amellyel találkozik az egyén a
pályafejlődése során (Kiss, 2009). Ahhoz, hogy ez a különbségtétel értelmet nyerjen, ahhoz
először áttekintjük a megküzdési módokat a stresszhelyzetek kezelésében.
Naponta számtalan ingerrel találkozunk, ám nem mindegyik válik stressz-keltővé,
sokkal inkább akkor észleljük annak, hogyha azt éljük meg, hogy nem vagyunk képesek
kontrollálni a helyzetet. Azaz az esemény bejósolhatatlan következményekkel jár, illetve a
rendelkezésre álló képességek határát súrolja, vagy negatívan befolyásolja az énképet
(Kőrössy, 1997). Mivel másoktól különbőzen éljük meg az azonos helyzeteket, így egyes
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ingereket veszélyesnek tekintünk, míg másokat nem, ez határozza meg az egyéni reakciót
tudatos és tudattalan szinten. Vagyis az egész stressz kiértékeli folyamat erősen szubjektív, és
az egyéni látásmód határozza meg, hogy milyen módon igyekszünk a helyzetet kezelni. Az
észlelést követő feldolgozási-és összehasonlítási folyamat eredményeként születik meg a
viselkedéses válasz, azaz a megküzdés (Stauder, 2007).
A nagy egyéni különbségek miatt kérdés, hogy milyen személyes diszpozíciók kapnak
szerepet a megküzdés folyamatában, illetve milyen preferált módokat választanak az egyének
a meglévő készletükből (Carver, Scheier, Weintraub, 1989). A megküzdés fogalma az elmúlt
évtizedekben számos változáson ment keresztül, amelyek közül a főbb definíciókat emeljük ki.
Minden kognitív vagy viselkedéses erőfeszítés ide tartozik, amelyek segítségével igyekszik a
személy kezelni az olyan külső és belső hatásokat, amelyek meghaladják, vagy felemésztik
az elérhető személyes erőforrásait (Lazarus, Folkman, 1984).

A megküzdés nem feltétlenül jelent erőfeszítést, vagyis sok esetben pontosan a legkevesebb
aktivitás jelenti a lehető legjobb megoldást. Ezt a folyamatot általában nem tudatos, hanem
tudattalan folyamatok irányítják (Snyder, 2001).

A stressz és a megküzdés természetes módon megjelenő élmény- és viselkedésmódnak
tekinthető, amelyek a mindennapi életben, és a fejlődésünk szempontjából egyaránt
meghatározó szerepet kapnak (Costa, mtsai, 1996).

A megküzdés nem csupán az aktuális stresszhelyzetek megoldására szolgálhat, hanem a
múlt-jelen-jövő időtengelyében egyaránt értelmezhető (Schwarzer, 2002).

Korábban említettük, hogy a stressz kezelésében a cigány/roma hallgatók körében
nagyon gyakran az elhárítás jelentkezik (Szabóné, 2012), emiatt fontos különbséget tennünk
a hárítás és a tényleges megküzdés között. Norma Hahn szerint az elhárítás alapvetően
múltbeli eseményhez kötődik, tudattalan folyamatok révén zajlik, rugalmatlan, és a valóságot
nagyban torzítja. Emiatt a jelen problémáinak észlelése és értelmezése problémássá válik,
ezzel megakadályozva az eredményes megoldást. Ezzel szemben a megküzdés a jövőre
irányuló folyamat, jórészt tudatosnak tekinthető, a realitásra épül, és kellően rugalmas
(Tiringer, 2007). Innentől a fókuszban megküzdés (coping) szakirodalmában fellelhető átfogó
megközelítéseket röviden áttekintjük, amelyek tartalmazzák a kezdődő felnőttkorban
adaptívnak tekinthető megoldási utakat. Az alábbi négy irányból tekinthetünk rá a folyamatra,
amelyek párhuzamosan jelen vannak a folyamat során:
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idői-és tudatosság szint
diszpozicionális vagy szituatív tényezők hangsúlya
adaptív vagy inadaptív tendencia
a megküzdés irányultsága.

a) Időbeliség és tudatosság
Scwarzer (2002) személetben egy időtengely mentén lehet elhelyezni a különböző megküzdési
módokat, amelyek bizonyos szintű tudatossággal is együttjárnak.
 Reaktív coping (múltra irányuló)
Mivel a fókuszban a múlt eseményei állnak, emiatt elsősorban a már bekövetkezett veszteség,
vagy károsodás értékelése történik meg. Egyfajta reagálás a megváltoztathatatlan helyzetre,
a tapasztalatok beépítése zajlik. Például ilyen lehet egy sikertelen vizsga előzményeinek és
következményeinek tudatos elemzése (felkészületlenség, fáradtság, hiányzó kreditek).
 Anticipált coping (jövőre irányuló)
Ebben az esetben még nem történt meg a kritikus esemény, viszont várhatóan bekövetkezik.
Ide tartozik például az egyetemi/főiskolai vizsgaidőszak során azon stratégiák elővételezése,
amelyek a helyzetben várhatóan a kívánt eredményre vezetnek majd (időbeosztás,
önjutalmazás, segítségkérés).
 Preventív coping (jövőre irányuló)
Távoli jövő ismeretlen kockázataival kapcsolatos megküzdés, mivel az is bizonytalan, hogy
egyáltalán bekövetkezik-e majd az esemény. Az egyén tehát arra készül, hogy „mi lesz ha”, és
ehhez keres megfelelő erőforrásokat, viselkedésmódokat. Ennek értelmében egyrészt
kockázatbecslés zajlik, másrészt előrelátó gondolkodás a lehetséges veszély kapcsán. Például
az esetleg sikertelen szigorlat vagy szakdolgozati védés után mi lesz a következő lépés (újbóli
próbálkozás, azonnali munkába állás, pályamódosítás).
 Proaktív coping (jövőre irányuló)
Ebben az esetben szintén távoli és bizonytalan kockázat van jelen, viszont a fő különbség az a
preventív megküzdéshez képest az, hogy itt maga a kockázat átkeretezése történik meg.
Ezáltal már nem veszélynek, hanem kihívásnak tekint rá az illető, és új célokat állít maga elé a
megoldás érdekében. A figyelem fókuszába így a cél sikeres elérése, és a személyes növekedés
kerül. Például a várható munkahelyi kihívások teljesítése érdekében a jelenben történnek
változtatások (tanulási feltételek optimalizálása, a teljesítmény színvonalának növelése,
optimista szemléletmód kialakítása).
Láthatjuk, hogy nem csupán a negatív életesemények hatásának csökkentésére irányul
a figyelem, hanem a pozitív önmegvalósításra is, amelyben fontos szerepet játszik a
tudatosság (Tiringer, 2007). Amennyiben a hallgató úgy éli meg az egyetemi/főiskolás éveket,
hogy ki van szolgáltatva a rendszernek, nem képes kapaszkodókat találni, és egyszerűen csak
sodródik az árral, akkor látszik, hogy nem lesz képes mozgósítani a képességeit, ezáltal megnő
a lemorzsolódás veszélye.
31

b) Diszpozicionális vagy szituatív megküzdés
A megküzdés kutatások ezen iránya azzal foglalkozik, hogy melyek azok a személyes
vonások, jellemzők, amelyek befolyásolják a választott coping stratégiákat, és viszonylag stabil
módon jelen vannak az egyén esetében. Másrészt felmerül az a kérdés is, hogy a milyen
szituatív tényezők alakítják a megküzdési folyamatot. McCrae (1986) megfigyelte, hogy attól
függően választanak és alkalmaznak megküzdési stratégiákat az egyének, hogy milyen a
stresszor természete. Amikor például fenyegetőnek észlelik a helyzetet, akkor leginkább a hit,
a fatalizmus, és a vágyteljesítő gondolkodás jelenik meg megoldásként. Veszteség esetén
szintén gyakori a hit és a fatalizmus, amelyek kevésbé érett megküzdési eszköztárról
árulkodnak. Ám ha kihívásként keretezik a stresszort, akkor jellemző az átgondolt cselekvés, a
kitartás, a pozitív gondolkodásmód, illetve a személyes erőforrások megerősödése.
Az alábbi pszichológiai konstruktumok jelennek meg sok esetben, mint megküzdési
kompetenciák (Carver, Sheier, Weintraub 1989; Oláh, 2005; Tiringer, 2007):


Diszpozicionális optimizmus – vonás szinten jelen lévő optimista beállítódást jelent, amikor
is az egyén alapvető beállítódást mutat a lehető legjobb kimenetelek elvárására (Scheier,
Carver, 1987).



Kontrollképesség – a helyzet fölötti kontroll megszerzésének és megtartásának belső
leképeződése, abba vetett hit, hogy képes kézben tartani az őt érintő eseményeket
(Rothbaum, mtsai, 1982).



Külső- belső kontrollhely – belső kontrollhely esetében az egyén úgy észleli, hogy a dolgok
irányítása rajta áll, míg a külső kontroll mögött sokszor a véletlen vagy a szerencse
munkálkodását véli felfedezni (Rotter, 1966).



Önbecsülés – önmaga értékének és jelentőségének belső reprezentációja, amely explicit
és implicit szinten egyaránt megragadható; magas önbecsülés esetén tisztában van az
erősségeivel és gyengeségeivel, a képességeinek megfelelően tud teljesíteni, és
erőfeszítéseket tesz a problémamegoldás érdekében (Snyder, 2001).



Keményen helytálló személyiség – a „hardiness” a jelentkező nehézségek ellenére is stabil
helytállás képességét jelenti, ekkor az elkötelezettség, a szívósság, az erős akarati kontroll
és kitartás jellemzi az egyént (Kobasa, Maddi, 1977).



Én-erő – olyan belső erő, amely lehetővé teszi a szervezet számára, hogy saját erőforrásból
képes legyen a fejlődésre, megújulásra (Barron, 1968).



Extraverzió – a külvilág felé fordulás jellemzi, a kockázatvállalás és az impulzivitás
lehetőségét rejti magában, amelyek elősegíthetik a gyors és hatékony problémakezelést
(Watson, Clark, 1997).



Tanult leleményesség – a jég hátán való megélés képessége, adott helyzetben több,
alternatív megoldási mód megtalálásának lehetőségét adja meg; az egyén képes szorult
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helyzetből megtalálni a kivezető utat helyreállítási- és önszabályozási folyamatok révén
(Rosenbaum, 1989).


Represszív megküzdési stílus – a megterhelő élményanyagtól való elfordulás
mechanizmusa; a fenyegető és szorongáskeltő érzések elnyomásával jól alkalmazkodó,
önmegvalósításra képes, és nyílt elmével rendelkezik (Weinberger, mtsai, 1979).



Remény – a jövőre vonatkozó bizakodó elvárások és elképzelések, annak a vágya, hogy ha
aktuálisan nem is, ám később minden jóra fordul az egyén életében; gyakran szoros
együttjárást mutat a hittel és az optimizmussal (Snyder, 2000).



Énhatékonyság – a személy kitűzött célok elérésébe vetett hite, hogy képes lesz elérni
mindazt, amit eltervezett; mivel nem beszélhetünk általánosságban vett hatékonyság
érzésről, így inkább helyzetértékelés és megküzdési készségnek tekinthető (Bandura,
1997).



Érzelmi intelligencia – ide tartozik az érzelmek észlelése és kifejezése, a saját és mások
érzelmeinek kezelése, az érzelmek megértése és tudatosítása, illetve a
problémamegoldásban való felhasználása, például figyelem rugalmas irányítása, kreatív
gondolkodás, újratervezés szükségessége esetén (Mayer, Caruso, Salovey, 1999).



Humor – akkor tekinthető a humor adaptív megküzdési módnak, amennyiben konstruktív
jellegű és pozitív tartalmú, az egyén képes reflektálni önmagára általa, nem számítható ki
előre a hatása, és oldja a felgyülemlett feszültséget (Snyder, 2001).



Koherencia-érzék – alapvető, időben stabil és dinamikus belső bizonyosság, hogy a belső
és külső világból érkező ingerek bejósolhatók, megmagyarázhatók, képes ezeket az egyén
kezelni, és a ráfordított idő és energia értelmet nyer azáltal, hogy a helyzet megoldódik
(Antonovsky, 1987).



Éntudatosság – a személy belső folyamatainak és a személyközi helyzet jellemzőinek
monitorozása; magas éntudatosság esetén tisztában van a saját és mások viselkedési
szándékaival, képes szabályozni és elfogadni az érzelmeit, társas helyzetben pedig
sikeresen és hatékonyan működik (Fenigstein, mtsai, 1975).

Az intrapszichés hangsúlyú megküzdési módok Oláh Attila (2005) pszichológiai
immunkompetencia megközelítésében szintén megjelenik. Ez a rendszer fogja össze azon
belső erőforrásokat, amelyeket az egyén felhasznál a stresszhelyzetek kezelésében és
elviselésében. A folyamat során az egyén megküzdési potenciálja nem sérül, sőt a sikeres
megoldás nyomán beépült tapasztalatok árnyaltabbá és gazdagabbá teszik a személyiséget. A
szemléletmód pozitív irányultságú, és fókuszában az énhatékonyság áll, amely erősíti a
célorientált viselkedést és az önszabályozást. A pszichológiai immunkompetencia három,
egymással dinamikusan összekapcsolódó alrendszere a következő:
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1. Megközelítő- monitorozó alrendszer
A fizikai és társas környezet megismerésére, megértésére, kontrollálására, és a pozitív
kimenetelek elérésére szolgáló diszpozicionális együttes. Ide tartozik a pozitív
gondolkodás, a kontroll érzése, a koherencia érzék, a célorientáció, a növekedésérzés,
kihíváskeresés, és a társas monitorozás.
2. Alkotó- végrehajtó alrendszer
Olyan személyiségjegyek tartoznak ide, amelyek segítik a megküzdés folyamatát az
egyén által kívánt cél elérése érdekében. Ehhez az alrendszerhez tartozik az
énhatékonyság, a kreatív énkép, a leleményesség, a társas mobilizálás, illetve a
szociális alkotóképesség.
3. Önszabályozó alrendszer
A harmadik alrendszer azon önszabályozási folyamatokat foglalja magában, amelyek
biztosítják a figyelmi és tudati kontrollt. Tartalmilag a szinkronképesség, az impulzivitás
kontroll, az ingerlékenység gátlás, és az érzelmi kontroll kerül ide, mint megküzdési
mechanizmus.
Természetesen a belső erőforrások minden esetben kölcsönhatásba lépnek nem
pszichológiai jellegű tényezőkkel, mint például a szocioökonómiai státusz, a nem, az életkor, a
kulturális hovatartozás, és az egészségi állapot (Tiringer, 2007). Cigány/roma szakkollégista
hallgatóknál megfigyelhető, hogy hiányosságok jelennek meg a megközelítő-monitorozó és az
önszabályozási rendszer működésében. Nehézségeket okoz számukra a felsőoktatási rendszer
összetettsége miatt a személyükre és a teljesítményre vonatkozó elvárások észlelése, és a
hallgatótársak, illetve az oktatók viselkedésének pontos értelmezése. Eközben úgy érzik, hogy
mindent képesek kézben tartani, és sokszor elegendő a pozitív kimenetelek elvárása anélkül,
hogy például konkrét tervet készítsenek a vizsgaidőszakra, és tartós erőfeszítéseket tegyenek
a tanulási folyamatban. Ám ha problémával találják szembe magukat, akkor gyorsan
aktiválódik az alkotó-végrehajtó rendszer: pillanatok alatt feltalálják magukat, és könnyen
mozgósítják a társas környezetüket annak érdekében, hogy a céljaikat megvalósítsák. Rá
tudnak hangolódni a változásokra, és alkalmazkodni a vélt elvárásokhoz, viszont ez gyakran az
érzelemszabályozás működésével konfliktusba kerül. A kihívások láttán megpróbálnak ugyan
minden követ megmozgatni, de ha sorozatos kudarc éri őket, akkor az indulataik
elszabadulnak, majd a tehetetlenség uralkodik el rajtuk. Ebben a folyamatban érdemes külső
szemlélőként (például oktató vagy mentor) időben észrevenni ezeket a fordulópontokat, és
normális tendenciaként értékelni, ezáltal elfogadni, hogy nekik hol vannak a megküzdés során
az erősségeik és a gyenge pontjaik.
A szituatív megközelítésben a nevéből adódóan a helyzeti tényezők szerepére kerül a
hangsúly a megküzdés folyamatában. Ebben a vetületben felmerül a kérdés, hogy milyen
helyzetekben érezzük szubjektív szinten megterhelőbbnek a stresszt. Snyder (2001) a
következő szempontokat foglalta össze:
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A személy számára meghatározó életterületet érint, így például a hallgató
egyetemi/főiskolai előrehaladásával kapcsolatos stressz éri, arra fokozottan reagál.
Egyszerre több életterületre is kiható stressz esetében megterhelőbb lesz számára az újabb
ingerek befogadása, ezáltal érzékenyebben és erőteljesebben ad választ akár egy kisebb
jelentőségű eseményre (például párkapcsolati válság közepette megbukik egy fontos
vizsgán).
Amennyiben időben elhúzódik a folyamat, akkor akár krízisállapot is kialakulhat, mivel
felemészti az egyén erőtartalékait; például a vizsgaidőszak hónapjai ilyen helyzetet
jelenthet a hallgató számára.
Súlyos vagy nagy jelentőséggel bíró stresszhatás esetén meghaladhatja a helyzet az egyén
megküzdési kapacitását, például hirtelen haláleset következik be a családban, ami miatt
halasztani kényszerül a hallgató, vagy megszakítja a tanulmányait.
Olyan is előfordulhat, hogy teljesen egyértelmű a helyzet, ezáltal nem tud átmenetileg
elhárító mechanizmusokat (tagadást, projekciót) alkalmazni a stressz hatásának
csökkentése érdekében (például felkészületlenség miatti sikertelen záróvizsga).
A kontrollálhatóság szintje szintén közrejátszik a folyamatban. Ha lehetőség van arra, hogy
bizonyos mértékben a kezében tartsa az egyén az irányítást, úgy kevésbé árasztják el a
kellemetlen érzelmek és gondolatok (például a hallgató számára alkalmas vizsgaidőpont
kiválasztása szabadon).

Látható, hogy ezek a jellemzők helyzetről-helyzetre változnak, vagyis a kiszámíthatóság
kevésbé igaz a fentebbi megállapításokra. Habár a korábbi élettapasztalatok segítséget
nyújthatnak egy helyzet hatásainak előzetes felméréshez (például előző vizsgaidőszak
élményei), megjelenhetnek olyan stresszkeltő események is, amelyekkel eddig nem volt
alkalma találkozni az egyénnek (például szülő halála, baleset, oktatói értékelés). Ebben az
esetben az intrapszichés tényezők aktiválódnak, ezzel segítve a hatékony megküzdést.
c) Adaptív vagy inadaptív megküzdés
Roth és Cohen (1986) megközelítésében a különböző megküzdések alapvető
idegrendszeri működésre vezethetők vissza. Újabb kutatások arra utalnak, hogy a
viselkedésszervezés és a motiváció két alapvető rendszere áll a folyamat háttérben: a
megközelítés és az elkerülés.


Elkerülő út

Alapvetően az elkerülés nem adaptív megküzdési mód, mivel ehelyett, hogy a
helyzetre megoldást keresne az egyén, inkább konzerválja a saját helyzetét. A stresszor
kiértékelésekor gyakran megjelenik a tagadás, amely megalapozza az elkerülő utat. A tagadás
ugyan rövidtávon hatékony lehet, ám ha rögzül, akkor gyengíti a szervezet ellenálló
képességét és immunkompetenciáját. Tovább nehezíti a helyzetet, hogyha az egyén
alapvetően pesszimista diszpozícióval rendelkezik, mivel ez hajlamosítja az egyént a
katasztrofizáló értékelésre. Amennyiben mégis képes túllépni a tagadáson, akkor következik a
meglévő stratégiák és erőforrások számba vétele. Ilyenkor az illető úgy észleli, hogy nincsen
semmilyen megküzdési erőforrása, és a személyes tulajdonságai sokkal inkább akadályozzák a
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helyzet megoldását, semmint segítik azt. Mindez fokozott aggodalommal, és alacsony
énhatékonyság érzéssel jár együtt.
A kiértékelési folyamat kevésbé tudatosan zajlik, mivel viszonylag gyors, automatikus,
és nehezen verbalizálható, hogy mi történik belül. Amint megtörténik a kiértékelés, aláveti
magát az egyén az elkerülő stratégiáknak, és mivel nem ér célt ezzel, emiatt megerősödik a
korábbi kiértékelés eredménye, miszerint a helyzet terhes és kezelhetetlen. Ezzel pedig
beindul a stresszor paradox figyelemmel követése. Vagyis minél jobban szeretné elkerülni az
ingert, annál több figyelmet és energiát szentel neki, így még kevésbé képes a helyzetet
kontrollálni. Emellett már önmagát is egyre inkább olyannak látja, aki rosszul kezeli a
helyzetet, és jelentkezik az „átláthatóság illúziója”. Azt gondolja ilyenkor az egyén, hogy
mindenki őt figyeli, és azt, hogy hibázik, emiatt folyamatosan rágódik a helyzetén, felerősítve
a kellemetlen tüneteket (például nyugtalanság, remegés).
Egy idő után a fokozott negatív érzelmek, és önmonitorozás elárasztják az egyén
gondolatait, és gátolja a kognitív működését. Már nem csak a problémához kötődően, hanem
önmagával kapcsolatban is egyre jobban elbizonytalanodik, és ezek a járulékos megterhelések
erősen nyomasztóvá válnak számára. Mivel nincsen megoldás, emiatt a helyzet újra és újra
ismétlődik, és rögzülnek a negatív gondolatok és érzések. Ennek nyomán kialakul a tanult
tehetetlenség, a kontrollképesség csökkenése, és a fokozott passzivitás (Tiringer, 2007).
Hallgatók esetében gyakran megjelenik a tanulási-és teljesítmény folyamatában az az
alap beállítódás, hogy „úgysem fog sikerülni”. Innentől kezdve természetes módon lefut a
fentebb leírt kör, és beindul a halogatás. A krónikus halogatók fő jellemzője a lelkiismeretesség
alacsony szintje vagy hiánya, kevésbé képesek az önfegyelemre, és a szégyenérzet elkerülése
érdekében gyakran folyamodnak önbénításhoz. Ez azt jelenti, hogy olyan akadályokat állítanak
maguk elé, amelyek a siker ellenében egy környezeti tényezők által terhelt, szerencsétlen
állapotot idéznek elő. Ezáltal garantált a kudarc. Eközben arra gondol a fiatal, hogyha időben,
kellő erőbedobással kezdett volna hozzá a feladatához, akkor jobban sikerült volna. Ám ez
csupán én-védő mechanizmus, mivel nem sarkallja arra, hogy a későbbiekben javuljon a
helyzet, inkább rögzül ez a stratégia (Takács, 2010).
A halogatás időnyomás alatt szervezetlen viselkedést, a tanulási stratégia
hiányosságait és a nehezebb feladatok elkerülését, befejezetlenségét jelzi. A felsőoktatásban
akkor válik láthatóvá, amikor gyakori a kurzusokról való hiányzás, vagy a vizsgaidőpontok
folyamatos áthelyezése, ami végül odáig vezethet, hogy nem teljesít bizonyos tantárgyakat.
Ezzel együtt megjelenik a bűntudat és a sajnálkozás, akár a fogadkozás, hogy legközelebb
másként lesz, például hamarabb elkezdi a munkát, nem foglalkozik más dolgokkal (Takács,
2010). Súlyos esetben annyira elhatalmasodhat a szorongás és a nyugtalanság, hogy halasztja,
vagy félbeszakítja a tanulmányait. Ebben az értelemben a halogatás a lemorzsolódáshoz
vezető útként értelmezhető.
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Megközelítő út

Ebben az esetben az egyén a stresszort kevésbé látja fenyegetőnek, így a tagadás
megjelenése sokkal inkább egy lehetőség, hogy a túlterhelő helyzettel kapcsolatos érzelmek
és gondolatok elcsendesedjenek. Ez csupán rövid távú stratégia, melyet hosszú távon adaptív,
megközelítő megoldási módok követnek. A kezdeti trauma érzelmi terheltsége és realitástól
való elfordulása integrálódik ebben a fázisban, amelyhez számos diszpozicionális tényező is
kapcsolódik. Innen indulnak be az érzelem- és problémaközpontú megküzdési folyamatok,
melyekre a későbbiekben még visszatérünk.
A folyamat során az egyén elkezdi keresni azokat a belső erőforrásokat, amelyek
segítségével a stresszhelyzet leküzdhetővé válik. Olyan aktív megküzdési stratégiákat választ,
amelyek a megoldáshoz visznek közelebb, és csökkentik a velejáró érzelmi terhet. A folyamat
abszolút rugalmasnak tekinthető, hiszen figyelembe veszi a környezeti- és az önmagára
vonatkozó kezdeti információkat, továbbá a kezdeti probléma-megoldási lépesek
hatékonyságát is. Gyakran a korábbi sikeres megküzdés tapasztalataira építi az aktuális
stratégiákat, amelyek feltételezhetően ismét a kívánt eredményre vezetnek.
Ebben az érzelemfókuszú megküzdés olyan stratégiaként jelenik meg, amely elősegíti
az önszabályozási folyamatot. Az érzelmekkel való foglalkozás ezáltal támogató funkció lesz.
Amikor a stresszorral való találkozáskor negatív érzelmek jelennek meg, akkor úgy keretezi
ezeket önmaga számára, mint arra vonatkozó jelzést, hogy valamit tenni kell. Ezáltal segíti a
kognitív újraértékelést, serkenti a viselkedést, és szabályozza a társas környezettel való
kapcsolatot.
Ezen a megközelítő úton pozitív elvárásokat helyez maga elé az egyén, amelyek el akar
érni. Amint elmozdulást tapasztal a kiinduló állapothoz képest, azt mindenképpen
megerősítésnek tekinti, és további erőfeszítéseket tesz. Mivel a valóságban ritkán fordul elő
az, hogy egy körben megoldhatók lennének a problémák, emiatt válik fontossá, hogy az újabb
megküzdési lépésben is hasonló kitartást tanúsítson az egyén. Ennek eredményeként
elérhetővé válik a személyes növekedés lehetősége (Tiringer, 2007). Amennyiben egy hallgató
ezt az utat választja, feltehetően rendelkezik olyan tapasztalati készlettel, amiben a sikeres
megküzdést segítő kompetenciák megjelennek. Mindehhez szükséges a belső állapotok és a
környezeti változások folyamatos monitorozása, és az átélt élmények tudatosítása.

d) Irányultság
A megküzdést vizsgálva fontos kérdés, hogy milyen stratégiákat, vagy technikákat
választanak az egyének a helyzet hatékony kezelésére. Serdülőkorban a fokozott
ösztönkésztetésekkel való bánásmód komoly erőfeszítést kíván meg a fiataloktól, emiatt
ehhez az életkori szakaszhoz kötik a megküzdés legintenzívebb fejlődését. Ebben a szakaszban
megjelenhet a fokozott szorongás, ennek nyomán az erős elfojtás, az intellektualizálás, illetve
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az identifikáció (Freud, 1994). Emiatt válik fontossá annak megismerése, hogy a kezdődő
felnőttkorra hogyan alakul át az elhárítás valódi megküzdéssé, amely szükséges a felsőoktatási
tanulmányok eredményes elvégzéséhez.
A megküzdési módok szisztematikus rendszerezése Folkman és Lazarus (1980, 1985)
nevéhez fűződik. Alapvetően két fő megküzdési módot találtak, amelyek a következők:
-

-

Problémafókuszú – amikor ezt az utat választjuk, akkor azt gondoljuk, hogy tenni kell
valamit a stresszorral, vagyis aktív cselekvésre, illetve problémamegoldásra szánjuk rá
magunkat.
Érzelemfókuszú – ebben az esetben onnan indul a folyamat, hogy képtelenek vagyunk
cselekedni, így az a megoldás marad, hogy kezeljük, vagy csökkentsük a stresszor által
kiváltott érzelmi distressz mértékét.

Később azt találták, hogy ennél több coping dimenzió létezik, ráadásul ezek a
megküzdési módok a valóságban sokszor összefonódnak. Például az érzelemfókuszú
megküzdés magában foglalhatja az érzelmi támaszkeresést, ami nem csupán érzelemkezelést,
hanem aktivitást is feltételez. Ugyanígy a problémafókuszú esetében olyan jellegű
tevékenységek is megjelennek, amelyek nem látható cselekvésformák lesznek, mint például a
tervezés, az információgyűjtés, és a cselekvés elhalasztása (Carver, Scheier, Weintraub, 1989).
Ide kapcsolódik a megküzdési módok harmadik típusa a támogatáskeresés, ami a másoktól
való segítségkérést jelenti (Stauder, 2007).
Az alábbi táblázatban (6. táblázat) összefoglaljuk mindazon probléma- és
érzelemközpontú megküzdési kompetenciát, amelyekkel hatékonyan kezelhetjük a
stresszhelyzeteket (Carver, Scheier, Weintraub, 1989; Dúll, mtsai, 2004; Stauder, 2007).

Problémafókuszú

Típus

Megküzdési stratégia

Tartalom

Aktív megküzdés

Stresszhelyzet megváltoztatása

Elemzés

A helyzet több szempontú végiggondolása,
probléma fókuszának megtalálása

Tervezés

Stratégiák végiggondolása, tervkészítés

Konfrontáció

Mások viselkedésének megváltoztatására tett
kísérletek, asszertivitás

Versengő aktivitások
elnyomása

Eltérő elfoglaltságok, tevékenységek, gondolatok
elnyomása

Önkontroll

Belső állapot kifejezésének szabályozása
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visszavon
ulás

helyettesítés

Érzelemfókuszú
Feszültségcsökkentés/
Torzítás/

Visszafogottság

Várakozás a cselekvés előtt

Társas támasz keresése

Tanács, instrumentális segítség kérése

Időgazdálkodás

Határidők, elvégzendő feladatok listázása

Értékek, prioritások

Feladatok rangsorolása fontosság, és személyes
jelentőség szerint

Realitás elfogadása

Tények és események
megváltoztathatatlanságának elfogadása

Érzelmek tudatosítása

Érzések és elvárások konkrét megfogalmazása

Felelősségvállalás

Annak tudatosítása, hogy az egyén maga is lehet
a helyzet okozója, legalábbis van benne része

Pozitív újraértékelés és
növekedés

A helyzet újraértékelése aszerint, hogy a személy
ebből mit tanult, tapasztalt, és fejlődött általa

Eltávolítás

Az érzelmi jelentőség kerülése, vagy hárítása
amellett, hogy elfogadja a helyzetet

Érzelmi támasz keresése

Megértés, szimpátia és morális támasz elnyerése

Alternatív jutalmak
keresése

A stresszhelyzethez nem köthető jutalmak
elérése érdekében történő aktivitás

Vallásra való
támaszkodás

Imádkozás, felsőbb spirituális hatalmak
segítségébe vetett hit

Érzelmek ventillációja

Érzelmek és feszültség kifejezésére való
fókuszálás

Feszültség csökkentése

Stressz kiváltotta feszültség kezelése a testi
működés szabályozása által (testmozgás,
relaxáció, pihenés, alvás, táplálkozás)

Humor

Nevetés, vicc mondása vagy hallgatása

Környezetváltás

Megszokott környezettől, illetve a stressz
forrásától való fizikai eltávolodás

Vágyteljesítő
gondolkodás

Remény és vágy arra vonatkozóan, hogy aktív
cselekvés nélkül, „csak úgy” megoldódik a
helyzet
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Tagadás

Stresszor jelenlétének tagadása, mintha nem is
lenne reális a probléma

Viselkedéses elkötődés

Megoldás irányába tett lépések feladása, a
cselekvéstől való visszavonulás

Mentális elkötődés

Célok pszichológiai feladása, figyelem elterelése
(álmodozás, túlalvás, internetezés)

Izoláció

Emberek kerülése, attól való tartózkodás, hogy
mások értesüljenek az egyén problémájáról

Alkohol és szerhasználat

Stressztől való elkötődés kémiai szerek által

A táblázatban láthatjuk, hogy a legtöbb stratégia az adaptív, vagy aktív viselkedésnek
tekinthető (például tervezés, realitás elfogadása), illetve a megoldásra való felkészülést segíti
elő (például elemzés, érzelmek ventillációja), vagyis a megközelítő út irányába mutatnak.
Emellett persze megjelenhetnek azok a kevésbé adaptív formák is (például izoláció,
vágyteljesítő gondolkodás, alkohol és szerhasználat), amelyek sokkal inkább az elkerülését
támogatják, aminek eredményeként a probléma és a velejáró szorongás tartósan rögzülhet
(Snyder, 2001).
Gyakran tapasztalható a felsőoktatásban, hogy a hallgatók egy része túlzottan befelé
fordul, pesszimista módon folyamatosan a hibákat elemzi, igyekszik hárítani a feszültséget és
a felelősséget egyaránt, közben vágyteljesítő fantáziákkal oldja a feszültségét. Eközben csak
részben, vagy egyáltalán nem fordulnak át az aktív cselekvés fázisába, csak annyira sikerül
jutni, hogy még jobban beleragadnak a problémáikba. Ezzel együtt depresszív tendenciát
mutatnak. Közben annyira megnő a tehetetlenség és a szorongás bennük, hogy egyre kevésbé
tudnak a külvilág felé jelzéssel élni, és támogatást vagy némi iránymutatást kérni másoktól. Ők
lehetnek azok, akikkel látszólag nincsen gond, mert a feladataikkal igyekeznek haladni,
csendesek és visszahúzódók, problémamentesnek tűnnek a külső megfigyelő számára. Ezzel
szemben gyakran magányosak, kevés belső erőforrásokkal rendelkeznek, és nem látnak
maguk előtt vonzó perspektívát.
A fiatalok egy másik csoportja látszat cselekvéseket fejleszt ki, így úgy tűnhet, hogy
erőfeszítéseket tesznek a stresszel való megküzdésben. Arról ismerhetők fel, hogy igyekeznek
társas támaszt keresni, folyamatosan ventilálnak, és minden olyan tevékenységet
előszeretettel preferálnak, amelyek érzelmileg vagy mentálisan segítik az elkötődést. Ők azok,
akik egy ideig minden buliban és találkozón ott vannak, gyakori az alkohol-és a szerhasználat,
továbbá jellemző rájuk az impulzivitás, a féktelenség és a határtalanság érzése. Aztán pedig az
energia csökkenésével a másik végletbe esnek, így például átalusszák a napot, elhanyagolják
a személyes higiénét, a tanulást és a kapcsolataikat, virtuális valóságba bújnak, közben
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fantáziákat szövögetnek egy szebb jövőről. Náluk sokkal inkább mániás és depresszív
szakaszok váltogatják egymást, amiben nem igazán találnak maguk számára nyugvópontot.
Mindkét csoport erősen veszélyeztetetté válhat a korai kiégésre. Például
orvostanhallgatók a speciális stresszhelyzetek és nagy nyomás miatt gyakran élnek
egészségkárosító szerekkel (például dohány, alkohol, drog), annak ellenére, hogy teljes
mértékben tudatában vannak annak, hogy milyen hatást gyakorolnak a szervezetükre.
Ugyanígy fokozottan jelen van az életükben a szorongás, a depresszió, a reménytelenség és az
elidegenedés érzése. Hallgatói kiégésről akkor beszélhetünk, amikor a tanulmányi
követelmények teljesítésének következtében megjelenik a kimerülés, a cinizmus és a
távolságtartó beállítódás. Ilyenkor úgy látja magát a fiatal, hogy teljesen inkompetens, vagyis
alkalmatlan és képtelen az egyetemi/főiskolai feladatok teljesítésére (Kovács, Kovács, 2012).
A tapasztalatok szerint a kiégés minden szak esetében megjelenik a túlterheltség és az adaptív
megküzdési módok hiányossága miatt, egyre nagyobb méreteket öltve a fiatalok körében.
Ennek jeleit könnyen felismerhetjük oktatóként, amennyiben figyelmet szentelünk a
hallgatói állapot felmérésére a kurzusok első pár percében. Észrevehető, hogy már hétfőn
reggel fásultan, vagy éppen szorongással telve kezdenek bele az órai munkába. A figyelmük
folyamatosan elkalandozik, nehezen tudnak bevonódni a feladatokba, és alig várják, hogy az
adott tanítási napnak vagy a hétnek vége legyen. Folyamatosan igyekeznek az órán ventilálni,
miközben kifejezetten feszült, rejtett konfliktusokkal terhes a légkör. Sokszor nehezen
detektálható, hogy való személyközi vagy belső konfliktusok adják meg az alaphangulatot. A
tapasztalatok szerint mindkettő jelen szokott lenni. További jellemző, hogy az egyes hallgatók
megnyilvánulását semleges, rosszabb esetben negatív reakciók követik a csoport részéről
(például lesütött szem, cinikus mosoly, kétértelmű vagy durva kommentárok). Amikor pedig a
szemináriumon egy téma kapcsán vitahelyzet alakulhatna ki, valódi érvekkel és
eszmecserével, olyankor a helyzet pillanatok alatt átcsap személyeskedéssé, és szinte
veszekedés alakul ki a fiatalok között. Így az óra végén – hatékony oktatói beavatkozás
hiányában – a tananyag helyett sértődés, értetlenség és düh marad a hallgatók fejében.
Természetesen jelen vannak azok a hallgatók is a rendszerben, akik egy aktívkiegyensúlyozott megküzdési rendszerrel jellemezhetők, ami megalapozza a sikeres
életvezetést. Védőfaktorként megjelenik a folyamatban az elkötelezettség, amely az alábbi
összetevőket tartalmazza:
-

Magas szintű energia, amely a munkavégzés során aktiválódik, és magával hozza a
kitartást, az erőfeszítést és a mentális rugalmasságot;
Odaadás vagy odaszentelődés képessége, amelynek része a kihívás, az inspiráció, a
lelkesedés és a büszkeség érzése;
Bevonódás és elmélyülés képessége, ami által koncentrálttá válik a figyelem, megszűnik
a tér és az idő, és örömmel tölti el az egyént a feladatvégzés (Kovács, Kovács, 2012).
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Ahhoz, hogy a fiatal az általa választott szakon ezt megélje, fontos a megfelelő
pályadöntés és a jövőkép kialakítása. Mindez értelmet ad az aktuális tanulmányoknak, és
leküzdhetővé teszi a felmerülő akadályokat. Super életpálya modellje szerint a 15-24 éves
korosztálynak tudatosan kell begyűjtenie és szelektálnia a jövendő pályával kapcsolatos
információkat, megfogalmazni önmaguk számára a személyes preferenciákat és célokat, előre
tekinteni az aktuális döntés következményeire, és mindezt egyeztetni a valósággal. Ehhez
szükséges rendelni olyan tevékenységeket gyerek-és serdülőkorban, amelyek megalapozzák a
kompetenciákat (például intellektuális, társas téren), segítik a felfedezést, az azonosulást, és
a tapasztalati tanulást (Szilágyi, 2000). Ezáltal válhat képessé a fiatal arra, hogy hatékonyan
döntsön a hivatását illetően, kitartó és elégedett legyen az egyetemi/főiskolai tanulmányok
ideje alatt.
Viszont gyakori jelenség, hogy a hallgatók előzetesen nem rendelkeznek valódi
tudással és tapasztalattal a választott szakkal kapcsolatban, hogy ténylegesen milyen szakmai
tevékenységeket foglal magában, és milyen kimenetelek lehetségesek a megszerzett diploma
által. Ezt úgy oldják fel magukban, hogy végletessé válik a gondolkodásuk, így azt látják maguk
előtt, hogy vagy a szakma csúcsára érnek és sikeressé válnak, vagy ha ez nem megy, akkor
azonnal pályát módosítanak (Kiss, 2009). Mivel a tökéletesség hajszolása és az én-központú
beállítódás egyre nagyobb teret kap, emiatt ezeket a megoldásokat teljesen normálisnak
gondolják a fiatalok. Ezzel párhuzamosan nem tesznek erőfeszítéseket, hogy a stresszel való
megküzdés újabb lehetőségeit keressék önmaguk számára, és paradox módon végül emiatt
maradnak csupán középszerűek.
Megjelenik tehát a karrier-adaptabilitás kérdése, amely azt jelzi, hogy a jövőre
vonatkozó tervek kapcsán a fiatal hogyan szabályozza önmagát aszerint, hogy milyen
képességekkel, adottságokkal és érdeklődési körökkel rendelkezik. Ebben a vonatkozásban öt
tényező kerül előtérbe (Savickas, 2012):






A karriertervezés sikerességébe vetett bizalom és hit
A karriertervezési folyamat fölött érzett kontroll mértéke
A jövőre irányuló kíváncsiság
A jövőbeni célok megvalósítása kapcsán érzett felelősségérzet
A társas környezettel való együttműködés szintje.

A magyar felsőoktatási rendszerben Budapesten, Egerben és Szegeden tanuló fiatalok
élettervének kidolgozottsága különbséget mutat. A legtöbben (47,7%) jól kidolgozott tervvel
rendelkeznek, amelyben a hivatás mellett szerepel a családalapítás és a gyermekvállalás.
Mellettük megjelennek azok is (15,2%), akik életszerepeket említenek, ám kevésbé kidolgozott
terveket tud felmutatni. Rajtuk kívül vannak olyanok is (13,5%), akik leginkább a jövővel
kapcsolatos érzelmi viszonyulásukról számolnak be, amelyben megjelenik például a személyes
siker elvárása. Viszont megfigyelték a kutatók, hogy vannak néhányan, akik nem tudják
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elképzelni, hogy mit hoz számukra a jövő (4,2%), és a válaszadás során születtek olyan
gondolatok, amelyek egyik kategóriába sem sorolhatók be (19,4%), vegyes szempontokat
hoznak be a tervezést nézve (Kiss, László, Puskás-Vajda, 2016).
A pályaképhez való érzelmi viszonyulás terén szintén kimutatható különbsége a
vizsgált hallgatók körében. Zömében pozitív elképzeléssel rendelkeznek a jövőt illetően. Ezen
belül 32,7% részletesen taglalja a szöveges leírásában az életmódhoz kötődő elemeket,
például választott hivatásban való sikeresség, családi kapcsolatok. További 31,6 % ugyanúgy
pozitív jövőképpel rendelkezik, ám náluk sokkal elnagyoltabb a megfogalmazás, konkrét
szakterület megjelölése nélkül. A lemorzsolódás kérdése szempontjából érdekesebb azon
kevés, de a mintában megjelenő hallgatók válasza, akik kifejezetten negatívan látják a jövendő
életüket, akár konkrétan a szakmában várható kevés fizetés (1,1%), vagy ennél tágabb
értelemben, akár minden életterületre kiterjedő negatív elvárások miatt (0,5%). Ezen kívül
megfigyelhetők voltak olyan megfogalmazások (1,4%), amelyek a pályaelhagyásról vagy az
aktuális szakmáról eltérő pályaképet írtak le (Kiss, László, Puskás-Vajda, 2016). Vagyis jelen
vannak a felsőoktatásban azok a hallgatók, akik csalódtak a választott hivatásban, az oktatási
rendszerben, illetve a realitással való szembesülés során látják a munka világában rejlő
veszélyeket, hiányosságokat.
A stresszel való megküzdés vonatkozásában elmondható, hogy a hallgatók gyakrabban
választanak problémafókuszú megküzdést, úgymint például kognitív átstrukturálást, a
problémaelemzést és az alkalmazkodást. Ennél némileg ritkábban, de többen választják az
érzelemközpontú megoldást, vagyis a visszahúzódást és az egyensúlykeresést. Mindezt követi
a segítségkérés, mint megoldás, amiben az egyéniséget és önállóságot hangsúlyozó személet
erősen jelen van, ám ellentétesnek tűnik azzal, hogy a jövőben nagyban számítanak arra, hogy
kielégítő társas kapcsolatokkal fognak rendelkezni (Kiss, László, Puskás-Vajda, 2016). Felmerül
a kérdés, ha aktuálisan nem szívesen osztják meg másokkal a problémáikat, mivel attól
tartanak például, hogy megszégyenülnek mások előtt, a gyengeségeiket megismerve
kihasználják vagy átverik őket, akkor később hogyan tudnak ismertségeket kötni, bizalmi
légkört kialakítani és megnyílni mások előtt. Egyre jellemzőbb tendencia ugyanis, hogy a
fiatalok nagyon hamar önmagukba zárkóznak, csak áttételesen érintkeznek másokkal (például
az interneten vagy telefonon keresztül), ezáltal szinte alkalmatlanok lesznek arra, hogy a való
életben kapcsolódni tudjanak másokhoz (Tari, 2011).
Ezek alapján látható, hogy a rosszabb mentálhigiénés állapotban lévő hallgatók a
tervezetthez képest jóval elnyújtják a tanulmányaikat, mint azok, akik jobban érzik magukat.
Utóbbiak magasabb énhatékonysággal rendelkeznek, elégedettebbek az életükkel,
tudatosabban tervezik a jövőjüket, kitartóbbak a munkavégzésben, és értelmet találnak az
aktuális nehézségekben (Kiss, László, Puskás-Vajda, 2016). Ezáltal a problémákat kihívásnak
keretezik, képesek hatékonyan fejleszteni a haladáshoz szükséges kompetenciákat, és
képesek feldolgozni az esetleges kudarcokat. Így lesz egyenletesebb az egyetemi/főiskolai
teljesítményük, és a későbbi pályaalakulások kiegyensúlyozottabb (Kiss, 2009).
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Brooks (1984) szerint az ide kapcsolódó készségek olyan tanult viselkedésformák,
amelyek szükségesek a hatékony életvezetéshez, és tartalmaznak minden alapvető tudást és
kompetenciát a célok eléréshez kötődően. A mindennapi életben legyen szó akár társas
kapcsolatokról, munkavégzésről vagy az identitás alakulásáról, szerepet játszanak a felnőttkori
érettség elérésében. Ennek a teljes spektrumnak négy fő alkotóeleme van:
1.
2.
3.
4.

Interperszonális kommunikáció és kapcsolatok faktor
Problémamegoldás és döntéshozatal faktora
Fizikai állapot és egészségmegőrző faktor
Identitásfejlődés és életcélok faktora

Az egyes készségek egymással kölcsönhatásba lépnek, és meghatározzák az aktuális
életmódot. Ezek legtöbbje terület általános készség, képesség, azaz nem csak egy
életterületen jelenik meg és fejlődik, hanem akár minden téren szerepet játszik. Ilyen lehet
evidens módon például a kommunikációs készség. Emellett az is jellemzője a rendszernek,
hogy az egyik terület fejlődése serkenti a másik terület pozitív irányú alakulását (Kiss, 2009).
Például ha egy hallgató sikeresnek érzi magát teljesítményhelyzetben, akkor lehetséges, hogy
bátrabban fog kapcsolatokat teremteni, mivel megtanulta, hogy képes magas szinten kifejezni
önmagát.
A kapunyitási krízis idején a 18 éves korosztálynál nagyobb belső bizonytalanság
figyelhető meg a pálya alakulásával kapcsolatban, mint a 20-as éveik vége felé járó fiataloknál.
Ám a szakasz vége felé, amikor is a diplomaszerzés után a munkába állás következik, ismét
fokozott bizonytalanság jellemzi az egyéneket, ugyanis innentől már valódi tétje van annak,
hogy milyen szinten sikerül megfelelni az elvárásoknak, illetve beilleszkedni a munkahelyre. A
27-30 éves korosztálynál már kezd lecsengeni ez a krízis, mivel már rendelkeznek némi
tapasztalattal. Viszont azok a 30 év fölöttiek, akik még egyetemre járnak, náluk újra megjelenik
a hullámzás, azaz nincs még vége a kezdődő felnőttkornak. Az, hogy milyen hatást gyakorol az
egyénre a kapunyitási krízis, nagyban függ a mentálhigiénés állapotától. Továbbá ebben a
korszakban úgy tűnik, hogy a férfiaknak kevesebb a kapaszkodója, ezáltal hajlamosak
„elveszni” az identitáskeresésben. Ennek eredményeként alacsonyabb az önmenedzselési
készség szintje, így például kevesebb időt és energiát fordítanak az egészségi állapotra, testre,
és kevésbé kutatnak hatékony stressz-kezelési módszerek után. Sokaknál uralkodóvá válik a
bulizás, az alkohol és a droghasználat, mint könnyen és gyorsan elérhető feszültségszabályozó
eszközök (Lisznyai, 2010).
A mentálhigiénés státusszal összefüggésben az alacsony életevezetési kompetencia
sávba kerülő fiatalokra az jellemző, hogy erősen vágynak a szeretetre, a teljesítményre és a
tökéletességre, illetve túlzott elvárásokat fogalmaznak meg a világ felé, hogy nekik mi jár. Ők
azzal a megküzdési eszköztárral próbálnak működni, amelyet még a közoktatás szintjén
sajátítottak el, vagyis jól körülhatárolt feladathelyzetekben szeretnek dolgozni a szülők és a
tanárok által felállított kritériumrendszer mentén. Folyamatosan vágynak az elismerésre és
megnyilvánulásaik pozitív értékelésére a környezet részéről. Jellemző megküzdési módjuk a
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figyelem elterelése, az önbüntetés és a beletörődés. A feszültség oldására gyakran nagy
mennyiségű sört és tömény italokat fogyasztanak, és a mértéket nem tartva könnyen
berúgnak. A pályaidentitással való foglalkozáshoz nagyobb türelmi- és gondolkodási időt
igényelnek, mivel még bizonytalanok és diffúz elképzeléseik vannak (Kiss, 2010).
Ám a magas életvezetési kompetencia azt hozza magával, hogy az életükkel
elégedettek és magas énhatékonyság érzéssel rendelkeznek. A felsőoktatást nem érzékelik
ellenségesnek, amely a törekvéseiket vagy személyes fejlődésüket nem akadályozná. A
stresszel való megküzdésben a problémafókuszú stratégiák mellett a társas támaszt, az
érzelmi állapot stabilizálását és a feszültségszabályozást választják. Több baráttal
rendelkeznek és intenzívebb társas életet élnek, mint az alacsonyabb életevezési készségekkel
jellemezhető társaik. Megoldották magukban a pályaválasztás krízisét, és nagyjából tiszta
képet alakítottak ki magukban a jövőjükkel kapcsolatban. Mondhatni az elért identitás
állapotában vannak a folyamat végén. (Kiss, 2010).
Az életvezetési kompetenciák és az énhatékonyság élmény kölcsönhatásában
felsőoktatási mintán Kiss István (2009) az alábbi öt csoportot írta le:
1. Ideális vagy „mintahallgatók” (16,44%)
 magas észlelt életvezetési énhatékonysággal rendelkeznek
 kiváló tanulási stratégiákat működtetnek
 hatékony időbeosztási- és szervezési készséget mutatnak
 képesek a rendszerszemléletre és a holisztikus gondolkodásra
 megteremtik önállóan, vagy családi támogatással a tanulmányaik anyagi feltételeit
 határozott célokkal és értékrenddel jellemezhetők
 társas kapcsolataik kielégítők, jól szervezettek, könnyen barátkoznak
 hatékonyan kommunikálnak
 leginkább problémaközpontú, feszültségszabályozó megküzdést alkalmaznak
2. Individualista hallgatók (31,93%)
 átlag feletti észlelt életvezetési énhatékonyságot mutatnak
 a szervezethez és a közösséghez való kapcsolódás gyengébb
 tisztában vannak a céljaikkal, követik azokat
 az önmenedzselés és tanulás terén eredményesek
 az életpálya építéshez szükséges tudást képesek összegyűjteni
 hatékonyan építik a személyes kapcsolati tőkét, komolyabb kötődés nélkül
 magas intrapszichés kompetenciával rendelkeznek
 főleg támaszkereső megküzdési stratégiákat választanak stressz esetén
3. Aktív, szervező hallgatók (18,36%)
 átlagos észlelt életvezetési énhatékonysággal jellemezhetők
 az egyetemi szervezethez való kapcsolódás készségei magasak
 a tanuláshoz szükséges készségek átlagos szintjével rendelkeznek
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intenzív kapcsolatot ápolnak a társas környezetükkel
a magas interperszonális készség frusztrációt okozhat, amennyiben nem képesek
minden kapcsolati szálat megfelelően működtetni
problémát jelent náluk az egészségi állapottal való törődés, a létfenntartási
képességek és az önmenedzselés
képesek a rendszerszemléletre és magas szintű beilleszkedésre

4. Visszahúzódó, tanulmányi problémákkal küzdő hallgatók (23,71%)
 az átlagnál alacsonyabb intrapszichés és interperszonális énhatékonyságot
mutatnak
 a tanulással kapcsolatban kifejezetten alacsony énhatékonyságot észlelnek
 kevésbé hatékonyan tudnak kommunikálni és másokhoz kapcsolódni
 problémákkal küzdenek az intézményi életbe való bevonódás kapcsán és a
kapcsolatok kezdeményezésében
 a tanulmányi problémák minden más területet beárnyékolnak
 az együttműködés és közös feladatmegoldás során bizonytalanul működnek
5. Lemorzsolódás által veszélyeztetett hallgatók (9,56%)
 a legalacsonyabb életvezetési énhatékonysággal rendelkeznek az átlaghoz képest
 az életpálya tervezéséhez kapcsolódó értékek és motívumok tisztázatlanok
 a tanulási, önmenedzselési és létfenntartáshoz kötődő készségeik alacsony szinten
vannak
 komoly problémákkal küzdenek a kommunikáció és a közeli kapcsolatok
működtetése terén
 az intézményhez és a társadalomhoz való kapcsolódás szintén nehezített
 közvetlenül veszélyeztetettek a lemorzsolódást tekintve
 jellemző rájuk az érzelemfókuszú megküzdés, az önbüntetés és a figyelemelterelés
preferenciája

Láthatjuk, hogy a felsőoktatásban jelen lévő hallgatók közel 10%-a közvetlen
fenyegetettségben van, mivel sem kognitív, sem társas készségeik nem elegendők ahhoz, hogy
hatékonyan megoldják az előttük tornyosuló akadályokat. Gyakorlatilag nem tudnak
beilleszkedni, illetve megfelelni az elvárásoknak, ezáltal nagyobb valószínűséggel van jelen a
kudarc lehetősége, mint más hallgatók esetében. Habár hozzájuk képest valamivel jobb
helyzetben vannak a visszahúzódó, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok, ám ők is a
veszélyzónában mozognak. Összességében a két csoport a teljes minta egyharmad részét
teszik ki, így nem véletlen az a tendencia, hogy egyre kevesebb hallgató jut végig sikeresen a
tanulmányi időszakon, mert elakadnak a folyamatban. Evidensnek mondható, hogyha
meghaladja a képességeiket és a megküzdési erőforrásaikat a feladat, akkor nem várható
sikeres teljesítés.
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Összefoglalás

Mindezek alapján azt érdemes látnunk, hogy az egyetemre vagy főiskolára járó fiatalok
az életkoruknak megfelelő feladatok mellett számos új kihívással szembesülnek, melyek
figyelmen kívül hagyása szinte lehetetlen. Míg a korábbi évtizedekben volt egyfajta rendje a
felnőtté válásnak, mostanra sokkal kevesebb minta és kapaszkodó áll a korosztály
rendelkezésére. Folyamatosan változnak és tágulnak a lehetőségek, mind az életmód, mind a
pályaalakulás tekintetében. Ezzel párhuzamosan egyre kevésbé látható át a jelen, és egyre
bizonytalanabbá válik a jövő. Emiatt nehéz olyan döntéseket hozni, amelyek biztosan a lehető
legjobb eredményre vezetnek, és illeszkedik a hallgató énképéhez, emellett tartósan
megalapozza a vágyott jólétet. Különösen nehéz helyzetben vannak a hátrányos
szociokulturális hátterű, illetve cigány/roma identitással rendelkező hallgatók, hiszen
számukra a korábbi élettapasztalatok és a sajátos nézetek, értékek miatt még nehezebb
sikeresen teljesíteni a felsőoktatásban jelentkező akadályokat.
Mégis elmondhatjuk, hogy megfelelő társas támogatás (például családi, párkapcsolati,
baráti vagy mentori) mellett meg van a lehetőség arra, hogy a bennük rejlő potenciál fejlődjön,
és megalapozza a teljesítőképességet. Ebben a vonatkozásban kiemelkedik számos belső
erőforrás, amelyek egymással kölcsönhatásba lépő intrapszichés tényezőkként írhatók le. A
tanulmányban bemutatott tényezők rövid áttekintésével az a célunk, hogy ráirányítsuk a
figyelmet arra, hogy a kompetenciák kibontakozása milyen nagy szerepet játszik a
lemorzsolódás megelőzésében. Összefoglalóan az alábbi kognitív, érzelmi és viselkedéses
jellegű tényezőkre érdemes fókuszálni:








Személyes identitás alakulása – például önállóság, függetlenség, döntésre való képesség,
érettség, fejlődésre való nyitottság
Világkép és értékrend megnyilvánulása – például én-központúság szintje, normáktól való
eltérés igénye, jövőre vonatkozó elvárások, céltudatosság
Társas élet szerveződése – például szülőkről való leválás, társtalálás, baráti kapcsolatok
megléte vagy hiánya, közösségi szerepvállalás
Pályadöntés és helytállás módja – például megfelelő szakválasztás, motiváció, kitartás,
erőfeszítés, hatékony tanulási stratégiák megléte
Megküzdési potenciál – például preferált megküzdési módok, érzelmi intelligencia,
problémamegoldó készség, konfliktuskezelési módok, pihenés és regenerálódás
Krízisállapotok jelenléte – például teljesítménnyel összefüggésben, egzisztenciális jellegű,
párkapcsolati nehézségek
Mentális problémák megjelenése – például szorongásos zavarok, depresszió, függőségek,
pszichotikus tünetek.

Vagyis a most egyetemre járó és az érkező generációk mellett nem feltétlenül elegendő
a klasszikus oktatói szerepkörben maradni. Látható, hogy a tanulás-teljesítés témáján túl
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számos olyan helyzet generálódik, amelyek észlelése és kezelése sok tekintetben a tanítási
helyzeten múlik. Gyakran nem a szülőkkel beszélik meg a fiatalok a problémáikat – mivel sokan
közülük első generációs értelmiségiek lesznek –, hanem egyre nagyobb igényük van arra, hogy
a munka világában aktív, tájékozott, nagy tudással rendelkező és sikeres emberekkel osszák
meg az életük részleteit. Az erre való felkészültség pedig nagyban függ az oktatóktól, akiknek
kilépve a tanítási feladatkörből, lassan elő kell lépniük nevelő, illetve mentor szerepben.
Mindezzel hozzásegítik a hallgatókat ahhoz, hogy megismerjenek adaptívan működő
szerepmodelleket, elsajátítsanak különféle kompetenciákat, illetve azok kipróbálásával
közvetlen tapasztalatokat szerezzenek önmagukról, mint jövendő értelmiségi, felnőtt
emberekről. Nyilvánvalóan fontos a család és a kortárscsoport hatása, viszont a pályafejlődés
szempontjából a felsőoktatást irányító és képviselő személyek nagy súllyal vannak jelen a
fiatalok életében. Ehhez a folyamathoz az oktatók fiatalokkal szembeni attitűdjeinek,
ismereteinek átgondolása, továbbá a megújuló szerepkörhöz tartozó alapok (például
készségek, képességek, viselkedésmódok) elsajátítása szükségessé válik rövid időn belül.
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