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illeti,  az  ő  motivációik  a  segíteni  akarás,  e 

korosztály  szeretete,  hivatásuk  gyakorlása, 

szakmai fejlődés, és a közösséghez tartozás. 

Távlati  terveink  között  szerepel,  hogy  a 

kurzus  kötöttebb  foglalkozásain  felül  lazább 

keretekben  is  nyújtsunk  fejlődési 

lehetőségeket a fiataloknak, valamint, hogy a 

nálunk  „képződött”  pályakezdőket  kiajánljuk 

munkahelyekre.  Ehhez  még  keressük  a 

munkáltatók felé a kapcsolatokat.

A  tavalyi  év  során  megszületett  nálunk  az 

első  diplomamunka,  ami  eddigi 

eredményeinket  dolgozta  fel  –  ennek 

összefoglalása  egy  következő  cikkben 

található.
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Számel Szilvia: Az önismereti és 

készségfejlesztő csoportok, és 

az egyéni coaching hatásai a 

fiatal felnőttek 

pályaidentitására

A  „Legjobb  Vagyok”  Tehetségmentoráló  Ki-

emelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által  

szervezett tehetségmentor programban részt-

vevő fiatalok pályaidentitásának és a kurzu-

sok hatásának vizsgálata.

 kutatás célja a „Legjobb Vagyok” 

Tehetségmentoráló  Kiemelten 

Közhasznú  Nonprofit  Kft. 

készségfejlesztő és önismereti csoportjainak, 

valamint  az  ezeket  kísérő  egyéni  coaching 

foglalkozások  hatásának  feltárása  volt  a 

résztvevő  fiatalok  választott  szakmával  való 

azonosulására,  vagyis  pályaidentitására. 

Emellett nagy hangsúly került a pályaidentitás 

alakulására ható tényezők beazonosítására az 

egyéni  élettörténetekben.  A  vizsgálat 

kiindulópontjaként  szolgáló  előzetes 
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feltételezés az volt, hogy a „Legjobb Vagyok”, 

mivel  elsősorban olyan fiatalokat  szólít  meg 

kurzusaival,  akik  valamiben  tehetségesnek 

ítélik magukat és szeretnének sikeresek lenni 

a karrierjükben és életükben egyaránt, kitűnő 

terepet biztosít a napjainkban megfigyelhető, 

huszonéves  korosztály  körében  elterjedt 

jelenségek  vizsgálatára.  Ebből  a 

gondolatmenetből  kiindulva  a  kutatás  arra 

irányult, hogy a „Legjobb Vagyok” kurzusai és 

a  folyamatot  végigkísérő  egyéni  coaching, 

melyek  céljaikat,  eszközeiket  tekintve 

átfedést  mutatnak  a  pályaválasztási 

tanácsadással,  hogyan fejthetik ki  hatásukat 

a  résztvevő,  zömmel  felsőoktatásban  tanuló 

fiatalok pályaidentitására.

A  kutatás  elméleti  háttere  –  a  téma 

aktualitása

A pályaidentitás  fogalmának definíciója  előtt 

fontos tisztáznunk az identitás fogalmát, mely 

Erik  H.  Erikson  nevéhez  köthető.  Erikson 

szerint az identitás a társas valósággal való 

érintkezés során megélt, integrált énélmény, 

mely a fejlődés során folyamatosan változik. 

A  klasszikus  elképzelésekben  az  identitás 

kialakulásának szempontjából a serdülőkor jut 

kitüntetett  szerephez,  amikor  a  fiatal 

integrálja különféle, társas szférában megélt 

szerepeit, például gyermek-felnőtt szerepét. A 

kamaszkorban  előtérbe  kerülő  egyik 

legfontosabb döntéshelyzet a pályaválasztás, 

mely  fontos  részét  képezheti  a  fiatal 

öndefiníciós  folyamatának.  A  „miért  éljek”, 

„mire  vagyok  leginkább  alkalmas” 

kérdésekkel való szembesülés és az erre való 

válaszadás  a  pályaválasztásban  konkrét 

tartalmat  kínál  az  identitás 

megfogalmazásához.  A  pálya  kiválasztása 

ugyanakkor  visszahat  az  önmeghatározásra, 

konkrétabbá formálja azt, így egy kifelé való 

aktivitással,  alkotással  tarkított  új  korszak 

következhet be az egyén életében, melyben a 

közösség funkciót jelöl ki számára és elismeri 

őt[1].  Előfordul  azonban,  hogy  ebben  az 

életkorban az elköteleződés nem történik meg 

egy életpálya irányába sem, a fiatalnak nem 

alakul ki egységes jövőképe, melynek alapján 

döntéseit  meghozhatná.  Ebben  az  esetben 

moratóriumról  beszélhetünk,  mely  az 

identitás  keresés feszültséggel  teli  időszakát 

jelenti.  A  moratórium  szakaszában  járó 

fiatalok foglalkoznak ugyan az elköteleződés 

kérdésével,  de  még  türelmi  időre,  a 

koncepciók  kiértékelésére  van  szükségük, 

jövőképük, énképük kevésbé letisztult[2].

Már a bevezetésben is történt rá utalás, hogy 

napjaink  tendenciái  szerint  az  életpálya 

kiválasztása  egyre  nagyobb  problémákat 

okozhat  az  egyén  számára.  Az 

elköteleződésre való képtelenség megjelenhet 

például  a  kapunyitási  pánik[3] formájában, 

mely  a  felnőttkor  küszöbén,  általában  az 

egyetemről  való  kikerülés  időszakában 

jelentkező  céltalanság,  bizonytalanság  és 

szorongás állapota, amit a felnőtt léttel járó 

hatalmas szabadság és felelősség idézhet elő. 

De  nem  csak  az  egyetemi  évek  végén 

jelentkezhet krízis,  a  moratórium időszakára 

jellemző  kereső  attitűd  már  a  serdülőkort 

követő időszakban, a fiatal felnőttek – főként 

egyetemisták  –  körében  is  elterjedt 
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jelenség[4].  A  „Legjobb  Vagyok”  Kft., 

valamint  a  hozzá  hasonló  szervezetek 

tevékenysége  éppen  abban  segíthet  a 

tehetséges és ambiciózus fiataloknak, hogy az 

életkészségek  fejlesztése  és  az  önismeret 

gyarapodása által  könnyebben eligazodjanak 

az életben és a munkavállalás világában. Ezek 

a  kurzusok  hozzájárulhatnak  a  megfelelő 

pályaválasztáshoz,  mely később a választott 

szakmával  való elégedettségnek és a benne 

elért sikereknek is a kulcsa lehet. 

 

A kutatás módszertana

A  kérdésfelvetéseket  és  az  eredményeket 

tekintve a továbbiakban a kutatás azon részei 

kerülnek bemutatásra, melyek az önismereti- 

készségfejlesztő  csoportok  és  az  egyéni 

coaching  foglalkozások  hatásaira 

koncentrálnak.  A  kutatás  feltáró  jellegű, 

kvalitatív  kutatás  volt,  az  interjú-  és 

tartalomelemzés módszerére épült. Így főként 

kérdésfelvetésekkel  dolgoztunk,  de  a 

szakirodalmi  adatokra  támaszkodva  néhány 

konkrét  feltételezés  is  megfogalmazásra 

került.  Feltételeztem,  hogy  a  kurzusokra,  a 

célcsoportot tekintve elsősorban olyan fiatalok 

jelentkeznek,  akiknek  még  nem  alakult  ki 

stabil  pályaidentitásuk,  képességeik  jobb 

megismerésére,  készségeik  fejlesztésére 

vágynak.  A  pályaválasztási  tanácsadás 

hatásaival kapcsolatos vizsgálati eredmények 

alapján  továbbá  úgy  gondoltam,  hogy  a 

„Legjobb  Vagyok”  kurzusai  segíthetik  az 

önismeret  fejlődését,  ezáltal  a  személyiség 

integrációját  így  hatással  lehetnek  a 

pályaidentitásra  is.  Ezek  alapján  a 

hipotézisek:

1. A  kurzusok  kezdete  előtt  a 

pályaidentitás  (választott  pályával 

valóazonosulás)  alacsony  szintje 

figyelhető meg a jelentkezőknél.

2. A  Legjobb  Vagyok  kurzusait 

követően  pályaidentitás 

megerősödése  figyelhető  meg  a 

jelentkezőknél.

A  kérdésfelvetések  közül  a  kurzusok 

hatásvizsgálata  szempontjából  az  első 

kutatási  kérdésre  kapott  válaszok  hoztak 

értékes  eredményeket,  melyben  a 

pályaidentitás  alakulására  ható  tényezőket 

igyekeztünk feltárni. 

A vizsgálat gerincét a félig strukturált interjúk 

adták, melyet 10, az eddigi kurzusokon részt 

vett  fiatallal  vettünk  fel.  A  félig  strukturált 

interjúk kérdései a gimnáziumi évek elejétől 

egészen a jövőbeli tervekig kísérték végig a 

résztvevők  pályaidentitásának  alakulását, 

különös  tekintettel  a  Legjobb  Vagyok-ban 

töltött  időszakra,  a  jelentkezés  motivációira 

és  a  kurzusokat  követő  életszakaszra. 

Emellett a vizsgálati személyekkel kitöltetésre 

került  a  Melgosa-féle  Pályaidentitás  Skála, 

mely az interjúalanyok jelenlegi pályaidentitás 

szintjéről szolgáltatott keresztmetszeti képet. 

Továbbá  a  szervezet  által  a  résztvevőkkel 

felvett  nyitó  (kurzusok  előtti)  és  záró 

(kurzusok  utáni)  önértékelő  kérdőívek 

tartalomelemzését  is  elvégeztük.  A  nyitó 

értékelő  kérdőívek  főként  a  fiatalok 

jelentkezési  motivációval  kapcsolatban 

szolgáltattak információkat, illetve arról, hogy 
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ebben  az  időszakban  milyen  kérdéskörök, 

fejlődését  hátráltató  tényezők  és  fejlődési 

lehetőségek foglalkoztatták őket. A nyitó- és 

záró  kérdéssorok  összehasonlításával 

pontosabb  képet  kaptunk  az  adott  személy 

énképének,  identitásának  alakulásáról  a 

kurzusokon  eltöltött  három  hónap  alatt. 

Ezeket  az  eredményeket  helyezik  nagyobb 

keretbe a félig strukturált  interjúk, s az így 

kapott  információk  lehetővé  teszik,  hogy az 

illető  identitásának,  azon  belül 

pályaidentitásának  és  személyiségének 

fejlődését longitudinálisan nyomon kövessük, 

külön kiemelve a Legjobb Vagyok kurzusainak 

hatásait.

A vizsgálatban tehát olyan 10 fiatal vett részt, 

akik  már  végigjárták  a  „Legjobb  Vagyok” 

kurzusait.  A  mintában  a  nemek  fele-fele 

arányban  képviseltették  magukat.  Az 

átlagéletkor  23,7  év  volt:  a  legfiatalabb 

interjúalany 21, a legidősebb 28 éves volt, így 

a  minta  életkori  szempontból  a  fiatal 

felnőttkor  igen  széles  spektrumát  ölelte  fel. 

Az  interjúalanyok  nagy  része  egyetemen 

tanul/tanult, 1 fő OKJ-s képzés végez. 

 

Eredmények

A jelentkezés fő motivációi

Nyolc interjúalanyom esetében egyértelműen 

alacsony pályaidentitás  volt  megfigyelhető  a 

jelentkezéskor.  Közülük  valamennyien 

krízishelyzetben voltak ebben az időszakban, 

saját  értékeik  megfogalmazására  és 

újradefiniálására volt szükségük. Ez az igény 

és  az  alacsony  pályaidentitás  szint 

megnyilvánult a következőkben (erről főként 

a nyitó kérdőívek és az interjúk szolgáltattak 

információkat): tanulmányi/szakmai területen 

vagy azon kívül való széleskörű tevékenység, 

elköteleződésre  való  képtelenség,  választott 

felsőoktatási  intézménnyel,  munkával  való 

elégedetlenség,  szervezetek,  szakma 

normáival,  elvárásaival  való  azonosulás 

hiánya.

 

A kurzusok hatásai

 Az  elemzés  alapján  második  hipotézisünk 

megdőlt,  hiszen  a  kurzusok  nem  hatottak 

egyértelműen  a  pályaidentitásra,  hiszen  hat 

vizsgálati személy az interjúk elemzése és a 

Pályaidentitás Skála eredményei alapján még 

mindig  a  moratórium  szakaszában  jár.  Ők 

még keresik azokat az értékeket és életpálya 

modelleket,  melyek  mellett  el  tudnak 

köteleződni.  Ezeknél  az  interjúalanyoknál 

megfigyelhető,  hogy  társadalmi,  szülői 

elvárások,  illetve  az  egyéni  vágyak 

konfliktusban  állnak  egymással.  Erre 

érzékletes példa annak az interjúalanyomnak 

az  esete,  akinél  erősen  közrejátszottak  a 

szülői elvárások is abban, hogy megszerezze 

diplomáját  és  munkát  vállaljon  rögtön  az 

egyetem  elvégzését  követően.  Állásával, 

karrierútjával  azonban  nem  volt  elégedett, 

nem  tudta  megszokni  az  irodai  munkát. 

Ebben  a  helyzetben  jelentkezett  a  „Legjobb 

Vagyok” kurzusaira, amit követően egyébként 

otthagyta  munkahelyét  és  külföldön  vállalt 

nyári munkát. 

Az  interjúkban  számtalan  ilyen  példával 

találkozhatunk.  Ezekben  az  esetekben  a 
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csoportos  foglalkozások  és  a  coaching 

közvetetten hatott a pályaidentitásra azáltal, 

hogy segítette a személyiség integráltságának 

növekedését,  saját  vágyak  és  igények 

felismerését:  „…úgy  éreztem,  hogy  ezzel  a 

programmal  megtanultam  csupaszon  tálalni  

magam. (…) ez nagyon ilyen csontig őszinte  

és  ezt  általában  mindenki  nagyon  nehezen  

fogadja, viszont úgy érzem, hogy pont ez az  

ilyen  őszinteség  által  öltöztem  fel.  Tehát  

sokkal  magabiztosabbnak  érzem  magam, 

meg jobban... az ilyen szorongások elmúltak” 

(Szandra,  23  éves).  Hatás  a  következő 

területeken  figyelhető  meg:  egyéni 

motivációk  és  elvárások  konfliktusának 

feloldása,  döntéshozatali  képesség, 

önértékelés  növekedése,  halogatás 

csökkenése,  diszfunkcionális  attitűdök 

feltárása,  hatékonyabb  megküzdési  módok 

elsajátítása.  Utóbbira  jó  példa  az  átmeneti 

állapotok  (mint  például  a  moratórium) 

hatékonyabb kezelése is. Többen a kurzusok 

hatására  adtak  maguknak  „haladékot”  az 

elköteleződésre,  elengedve  ezzel  az  ez 

irányba ható társadalmi nyomást: „Hát, most 

nem nagyon látom, mit fogok csinálni, az az  

igazság. Az első lépés az lenne, hogy a sok  

káoszból legalább tisztán lássak. (…) És lehet,  

hogy majd teljesen mást fogok csinálni, de ha 

az  fog  boldoggá  tenni  meg  attól  jó  életem 

lesz,  akkor  azt  fogom  csinálni” (Alex,  23 

éves).

A coaching kitüntetett szerepe

 A kurzusokat kísérő egyéni coaching hatásait 

külön  érdemes  kiemelni.  Az  a  négy 

interjúalany ugyanis, akiknél az interjúk és a 

Pályaidentitás  Skála  alapján  erős 

pályaidentitással rendelkeznek, az interjúkban 

főként  az  egyéni  coaching  és  annak 

pályaorientációs  jellegét  emelik  ki.  Többször 

elhangzik, hogy a coaching foglalkozásoknak 

köszönhetően merült fel bennük először, hogy 

mely  területen  szeretnének  tevékenykedni. 

Volt rá példa, hogy a coach döntéshelyzetben 

segítette  az  interjúalanyt  a  megfelelő 

szakirány kiválasztásában: „Szóval az egyéni  

foglalkozások  segítettek,  amikor  mindig  az  

aktuális  dologról  tudtunk beszélni,  ami van.  

És  mindig  mentem  valami  kérdéssel  a  

coachom  felé,  minden  foglalkozás  előtt.  

Úristen,  most  mit  csináljak?  Mármint  a  

coachom nyilván nem mondta meg, hogy mit  

döntsek,  de  segített,  hogy  mi  mellett  

köteleződjek el” (Anna, 21 éves).

A  coach  személye  sokszor  a  jelentkezés 

motivációi között is szerepelt, ami jelzi, hogy 

a fiatalok között jelen van az igény az egyéni 

mentorálásra és az önismeretre, fejlődésre. A 

félig strukturált interjúk tartalomelemzésének 

eredményei  továbbá  rámutatnak  egy  fontos 

tényezőre:  az  egyéni  élettörténetekben 

különösen  kiemelkedő  szerephez  jut  a 

mentorok,  tanácsadó-támogató  személyek 

jelenléte. Ezek a személyek hatással vannak a 

személyes  értékrendszerre  és döntéshozatali 

helyzetekre,  ezáltal  a  könnyebb 

elköteleződést,  mely  az  egyének  későbbi 

pályaválasztására  és  pályaidentitására  is 

hatással lehet. Az élettörténetekben szereplő 

mentorokkal  való  kapcsolat  jellemzői  az 

érzelmi  közelség,  a  mentor  példamutató 

63



Magyar Coachszemle 2013/1. Kutatás és tudásmegosztás

magatartása  és  a  pozitív  visszajelzések  is 

fontos szerephez jutnak a támogató személy 

részéről:  „…ez mennyire jó,  tényleg nagyon 

fontos  dolog,  hogy  nekem  mindig  azok  a 

tanáraim  maradtak  például  meg,  nem  volt  

sok  amúgy,  akik  valamennyire  így 

mentoráltak is, meg így a szívükön viselték a  

sorsomat. Empatikusak voltak,  meg lehetett  

tőlük  tanulni”  (Linda,  28  éves).  Ideális 

esetben  a  fiatal  a  családban,  szülők, 

nagyszülők  vagy  idősebb  testvérek,  illetve 

később  tanárok  személyében  talál  mentort 

magának.  Ha  ezt  a  családban  nem  találja 

meg,  fokozottan  jelen  van  a  mentor  iránti 

igény.  Az  egyéni  coach  sokszor  itt 

kapcsolódott  be  az  élettörténetekbe.  A  már 

említett  hatások  –  külső  támasz 

döntéshelyzetekben, pályaorientációs jelleg – 

mellett  sok  interjúalanynál  a  coachcsal  való 

személyes, mély kapcsolat is nagy hangsúlyt 

kapott.  Ez  segítette  őket  abban,  hogy 

könnyebben  megnyíljanak  segítőjüknek, 

jobban  elfogadják  iránymutatását.  Ami  még 

ennél  is  fontosabb,  az  a  korrektív  élmény, 

melyet  több  esetben  a  mentorukkal  való 

személyes kapcsolat eredményezett. Azokban 

az  esetekben  például,  ahol  az  interjúkban 

nem  jelennek  meg  támogató  személyek 

döntéshelyzetekben  vagy  a  fiatalnak  rossz 

tapasztalatai  voltak  az  autoritással,  szülői 

elvárásokkal  kapcsolatban,  ebben  a 

viszonyban  megélhettek  egy  egyenrangú, 

támogató  viszonyt,  mely  segítette  őket  a 

döntéshozatalban,  illetve  abban,  hogy  saját 

igényeikhez  közelebb  kerüljenek:  „Az 

tetszett,  hogy  olyan  coachot  kaptam,  aki  

hasonlított hozzám. Tehát én nagyon féltem, 

hogy  akkor  majd  jön  a  coaching  és  akkor  

majd  megmondja,  hogy  én  milyen  vagyok,  

ezt kell csinálnom (…). De aztán jó volt, mert  

tudtam  abba  az  irányba  evezni,  amerre  

szerettem volna” (Ferenc, 27 éves).

Következtetések

A  kutatás  kvalitatív  vizsgálat  volt,  melynek 

során kis elemszámmal dolgoztunk. Tekintve, 

hogy  eddig  körülbelül  30  fő  vett  részt  a 

kurzusokon,  a  10  fő  ebből  a  szempontból 

reprezentatívnak  mondható,  de 

természetesen  az  eredményekből  általános 

következtetéseket nem tudunk levonni. Ennek 

ellenére  értékes  információkat  szolgáltatnak 

az  eredmények,  hiszen  az  interjúkban 

egyértelműen megjelentek napjaink jellemző 

tendenciái:  a  tudás  és  információ,  mely  a 

diploma  megszerzésére  irányuló  elvárásban 

realizálódott,  egyértelműen  értékként  jelent 

meg  az  elemzett  szövegekben.  Ezeket  az 

elvárásokat a társadalom, elsősorban pedig a 

család közvetítette a fiatalok számára. Ezzel 

párhuzamosan  az  egyre  bővülő  életpálya 

lehetőségek,  mely  gyakran  együtt  jár  az 

értékek  tisztázatlanságával,  elhúzódó 

identitáskereséshez vezet a fiatalok körében. 

A  kutatás,  a  korábbi  eredményeket 

megerősítve  ismét  felhívta  a  figyelmet  az 

önismeret,  illetve pályaválasztási  tanácsadás 

fontosságára, mely mint láthattuk, később az 

élettel való elégedettségre és pszichés jóllétre 

is rányomja a bélyegét. 

Az  is  világossá  vált  az  elemzésből,  hogy  a 

fiatalokban egyértelműen megvan az igény az 
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egyéni  mentorálásra,  illetve  –  az  egyik 

interjúalany  szavaival  élve  –  „az  életben 

fontos” készségek,  kompetenciák 

elsajátítására.  Ezek  a  „Legjobb  Vagyok”-ba 

történő jelentkezés motivációi között is jelen 

voltak. A coach személye a csoportok mellett 

az  iránymutató  és  értékközvetítő  szerepet 

töltheti  be  a  folyamatban,  melyre  a  fiatal 

generációnak különösen nagy szüksége van.
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