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A hallási fogyatékosok szakmákról alkotott  véleményéről már jelent  meg
közlemény a magyar szaksajtóban.** Jelen írásunkban a téma mélyebb elemzé-
sére vállalkozunk egy nagyobb szabású vizsgálat tapasztalatainak bemutatásá-
val.

A problémakör változatlanul időszerű. Szinte már közhelynek számít az a
nemzetközi és a hazai szakirodalomból jól ismert megállapítás, hogy a hallás-
sérültek pályaválasztása, a termelőmunkára, ill. a felnőtt életvitelre való felké-
szítése nem kellően megoldott, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben már
számos  kedvező változás  tapasztalható  — elsősorban a  nyugati  államokban
(Csányi Y., 1986., Hyland C., Galvan D., 1981., Moccia L., 1981., Virágh K.-né,
1985., Zsoldos M., 1985., INFO Rheinisch-Westfälische Berufsschule für Hör-
geschädigte, Essen. 1988., Jahresbericht 1989. der Berufsschule für Hörgeschä-
digte der deutschsprachigen Schweiz).

*A közlemény egy része az 1993-as Dozententagung-on előadás formájában elhangzott.
**Zsoldos M., Asztalos Zs., 1992.: Hallási fogyatékosok pályaválasztásáról egy pályaelőítélet-

vizsgálat tükrében. Fejlesztő Pedagógia. 3.-4. (97-99.)

241



A jelenlegi hazai helyzet e téma szempontjából továbbra is igen jellegzetes.
A magyarországi politikai rendszerváltás kétségkívül alapvetően pozitív hatása
sajátos ellentmondáshoz vezetett a hallási fogyatékosok pályaválasztásában és
munkába állásában. Miközben jelentősen csökkent a pályaválasztást befolyá-
soló — elsősorban egészségügyi — kritériumok szigora, ill. száma, és ezáltal
látványosan bővült a választható szakmák köre, a gazdaság alapvető szerkezeti
átalakulása miatt megszűntek, ill. minimálisra csökkentek azok a nagyüzemek
és gyárak mellett működő tanműhelyek, ahol korábban a hallássérültek is nagy
számban tanultak. Új és sokoldalú lehetőséget jelent a kisiparosnál, ill. magán-
vállalkozónál történő szakmatanulás, de a tandíj igen magas. A családok ezt
nem, vagy csak komoly áldozatvállalás mellett képesek megfizetni. További
nehézség a pályakezdő munkanélküliek radikálisan növekvő száma. Magyaror-
szágon minden 4.-5. szakmunkásképzőt végzett fiatal munkanélküli. A veszély
különösen a fogyatékosokat fenyegeti, annál is inkább, mivel még nem részesül
adókedvezményben a fogyatékos személyt foglalkoztató munkaadó.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük a halló és hallássérült személyek
különböző pályákkal kapcsolatos véleményét, ill. előítéletét, különös tekintettel
a nem és a hallási fogyatékosság okozta sztereotípiákra, tradíciókra. További
célunk az volt, hogy képet kapjunk a szakmákat övező szélesebb társadalmi
előítéletekről, valamint a hallássérültek pályaismeretének szintjéről, pályael-
képzelésük realizálhatóságáról, a preferált és elutasított, a jól és rosszul fizetett-
nek, ill. népszerűnek és népszerűtlennek ítélt szakmák tükrében.

Vizsgálatunkban 347 vizsgálati személy vett részt, hallásállapotuk alapján
147 fő halló, 111 fő nagyothalló és 89 fő siket.  A minta  nem szerinti
megoszlása: 159 fő lány és 188 fő fiú — közel arányos volt. A vizsgálati
személyek  57  %-a  végzős  általános  iskolás  (7.,  8.  osztályos),  28  %-a
középiskolás, 15 %-a pedig felnőtt dolgozó volt. A középiskolások harma-
da gimnáziumban, kétharmada szakmunkásképző iskolában — mechani-
kai műszerész, autókarosszéria-lakatos és géplakatos szakmát — tanult.

A hallássérült vizsgálati minta 54 %-a (109 fő)  veleszületett hallássérült
volt. A közvetlen családban előforduló hallási fogyatékosság aránya 22 %.

A vizsgálatot 1990-92-ben budapesti és vidéki iskolákban és munkahelye-
ken végezték.  (Ezúton is köszönetet mondunk az intézmények vezetőinek és a
közreműködő munkatársaknak.) A számítógépes adatfeldolgozás a Bárczi Gusz-
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táv  Gyógypedagógiai  Tanárképző Főiskola  Pszichológiai  Intézetének Kutató
Laboratóriumában történt.

A vizsgálat két részből állt. Az első a  L. Moccia (1981) által, hallássérült
középiskolások számára szerkesztett kérdőív adaptált változata volt, amelyben
25 foglalkozásból álló szakmalistát 3 szempont szerint kellett osztályozni:

(1) a nemhez kötöttség mértéke
(nő vagy férfi végezheti-e a foglalkozást, vagy mindkettő)

(2) az ép halláshoz kötöttség mértéke
(hallássérült is vagy csak halló személy dolgozhat-e az adott szakmában)

(3) a szerepmodell hatása
(ismer-e olyan hallássérült férfit vagy nőt, aki az adott szakmák valame-
lyikében dolgozik)

A 25 szakma különböző státuszú volt:  adminisztrátor,  orvos,  könyvtáros,
autókarosszéria-lakatos,  szakács,  műszaki  rajzoló,  sofőr,  földműves,  beteg-
ápoló, körzeti ápoló, villanyszerelő, kereskedő, computer-programozó, pénztá-
ros, nyomdász, szobafestő, kollégiumi nevelőtanár, művész, ügyvéd, fodrász,
laboráns, banki alkalmazott, műszerész, gyári munkás, postás.

A vizsgálat  második részében a  vizsgálati  személyek szívesen választott,
nem szívesen választott, jól fizető, ill. nem jól fizető szakmákat soroltak fel.

A szakmák értékelése
a nemtől való függőség szempontjából

A pályaválasztás során jelentős befolyásoló szempont a szakmavégzés nem
szerinti meghatározottsága (Moccia, 1981). „Társadalmunkban meghatározott
sztereotípiák élnek a »női pályákról« és a »férfi pályákról«, vagy pontosabban
a nő és férfi lehetséges szociális szerepeinek köréről.” (Gazsó-Pataki-Sántha-
Várhegyi,  1970.)  „A fogyatékosság  ténye  fokozottan  gátolja  a  sztereotípia
megtörését.” (Moccia, 1981.) Így feltételezésünk az volt, hogy a hallássérültek
tradícionálisabban ítélik meg a szakmák nemhez kötöttségét, mint a hallók. E
kérdés vizsgálatakor arra kerestünk választ, hogy a szakmák nemhez kötöttsége
mértékének megítélésében melyik a dominánsabb tényező: a nem szerinti, ill. a
hallás szerinti hovatartozás.
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Megnézve  a  fiúk  (férfiak)  és  lányok  (nők)  válaszai  közötti  különbséget,
eltekintve a hallási fogyatékosságtól, megállapíthattuk, hogy a lányok 13, a fiúk
12 szakmát ítéltek nemtől függetlenül végezhetőnek. Különbség a gyári munkás
szakma megítélésében mutatkozott, melyet a lányok nemtől függetlenül végez-
hetőnek véltek, a fiúk pedig nem.

A szakmarangsorban  kimutatható  szignifikáns  eltérések  arra  hívták  fel  a
figyelmet, hogy a lányok egyöntetűbben minősítették azokat a szakmákat,
melyeket nemtől függetlennek tartottak.

Ezt követően értékeltük a hallók és hallássérültek válaszai közötti különb-
séget a nem figyelmen kívül hagyásával. Eszerint a hallók egy szakmával többet
(13-at) minősítettek nemtől függetlenül végezhetőnek, és a különbség ez eset-
ben nemcsak a szakmák számában, hanem a szakmák tartalmában is megmu-
tatkozott. A többi eltérés közül feltétlenül kiemelendő, hogy csak a siket csoport
válaszadói tartották nemtől függetlennek a műszerész szakmát, aminek valószí-
nűleg az az oka, hogy ők ezt gyakran választják, s így tisztában vannak reális
tartalmával. A szignifikáns különbségek alapján az a következtetés volt levon-
ható, hogy

a hallók a hallássérülteknél egyöntetűbben minősítették mind a nemtől
függetlennek, mind a nemtől függőnek tartott szakmákat.

Fontosnak érezzük még  megemlíteni  azt  is,  hogy míg  a  halló  csoport
esetében egy szakmánál sem volt 5 %-nál nagyobb a „nem tudom” válaszok
aránya, addig a nagyothallóknál ez 3 szakma, a siketeknél pedig 9 szakma
esetében fordult  elő.  Ez felhívja  a  figyelmet  a hallássérülteknél  jelenlévő
megértési nehézségre, valamint a szakmák ismeretének hiányosságára.

Végül a kérdés értékelése során megnéztük azt is, hogy a nem és a hallásál-
lapot szerinti hovatartozás együttes figyelembevétele mennyire befolyásolja a
kapott eredményeket. Az összes vizsgálati személy nemtől függetlennek ítélt 8
szakmát (orvos,  szakács, computer-programozó,  kollégiumi nevelőtanár,  mű-
vész, ügyvéd, fodrász, laboráns), s a lányok ezenkívül még 4 szakmát (műszaki
rajzoló, földműves, postás, gyári munkás). Minden vizsgálati személy nemtől
függő  női  szakmának  ítélte  az  adminisztrátor  és  a  körzeti  ápoló,  ill.  férfi
szakmának az autókarosszéria-lakatos, sofőr, villanyszerelő, kereskedő, nyom-
dász, szobafestő szakmákat.

Megállapíthattuk tehát, hogy a szakmák nemtől való függésének megíté-
lését elsősorban a nemhez tartozás határozza meg, s a hallássérülés másod-
rendű befolyásoló tényező. A hallássérülés tehát a vártnál kevésbé akadá-
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lyozza a szex-szerep szerinti  sztereotípia megtörését.  A fiúk válaszaiban
azonban a nem szerinti tradíció hangsúlyozottabban érvényesült.

A szakmák értékelése
a hallási fogyatékosság szempontjából

A kérdés megválaszolásával  a vizsgálati  személyek arról  döntöttek,  hogy
mely szakmák alkalmasak hallássérülteknek is, s melyek azok, amelyeket csak
hallók végezhetnek.

A pályaválasztás  során „a  megismert  pályák,  foglalkozások és  az  egyéni
adottságok együttes mérlegelése alapján alakulnak ki a saját pályára vonatkozó
előzetes elképzelések, majd ezekre épül a pályaválasztási döntés is”. (Dancs I.,
1989.) „... a fogyatékosságok gyakran akadályozzák egyes pályák választható-
ságát.” (Ritoók P.-né, 1986.) Bár a hallássérültek számára választható szakmák
köre a hallássérülés és a kommunikációs nehézségek miatt valóban behatárolt,
feltételezésünk szerint a hallássérültek a számukra lehetségesnél szűkebb kör-
ből választanak pályát, s ez arra vezethető vissza, hogy nem ismerik egyrészt a
választható szakmák teljes körét, másrészt előítélettel viseltetnek saját csoport-
jukkal  szemben,  miszerint  számukra  nem elérhetők  a  magasabb  társadalmi
presztízsű szakmák.

A fiúk és lányok válaszai közötti különbséget — a hallási fogyatékosságtól
függetlenül — megnézve arra kerestünk választ, hogy vajon függ-e a nemtől a
tolerancia, ill. a kérdés reálisabb megítélése.

Míg a fiúk 9, addig a lányok 11 szakmát ítéltek hallássérüléstől függetlenül
végezhetőnek. A lányok hallássérüléstől függetlenül végezhetőnek vélték a
könyvtáros és a kollégiumi nevelőtanár szakmákat, míg a fiúk nem. A csak
hallók  által  végezhetőnek ítélt  szakmák  közül  a  fiúk  10,  a  lányok  9  olyan
szakmát jelöltek, melyek valójában hallássérülteknek is alkalmasak. A lányok
toleránsabbnak  mutatkoztak,  mivel  több  szakmát  gondoltak  hallássérüléstől
függetlenül végezhetőnek, és egyöntetűbben is minősítették ezeket.

A hallók  és  hallássérültek  válaszai  közötti  különbségek  nemtől  független
vizsgálatakor  arra  kerestünk  választ,  hogy  mennyire  valós  a  hallássérültek
elképzelése saját pályaválasztási lehetőségeikről. Feltételeztük, hogy a nagyot-
hallók válaszai jobban fognak közelíteni a hallók válaszaihoz, mivel az enyhébb
hallássérülés  és  a  kisebb  fokú  kommunikációs  nehézségek  lehetővé  teszik  a
nagyothallók számára a reálisabb pályaismeret kialakulását. A hallók és nagyot-
hallók 11, a siketek 9 szakmát tartottak hallássérültek által is végezhetőnek. A
hallók  hallássérülteknek  is  alkalmas  szakmának  tartották  a  művész  szakmát,
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míg  a  hallássérültek  nem.  Különbség  mutatkozott  a  kollégiumi  nevelőtanár
szakma megítélésében, melyet a nagyothallók hallástól függetlennek, a hallók
és siketek viszont halláshoz kötöttnek minősítettek. A könyvtáros szakmá t
viszont a hallók és nagyothallók minősítették hallástól függetlennek. A válaszok
százalékos arányainak  megoszlása  szerint  a  hallók toleránsabbak,  mivel  na-
gyobb arányban vélik hallássérüléstől függetlennek a szakmákat, mint a nagyot-
hallók és siketek. A nem megfelelő pályaismeretet és a hallássérültek saját
csoportjukkal szemben megnyilvánuló előítéletét mutatja az a vizsgálati tapasz-
talat, hogy a nagyothallók 8, a siketek 10 olyan szakmát ítéltek csak hallók által
végezhetőnek, melyek valójában alkalmasak hallássérülteknek is. Ez annál is
elszomorítóbb, mivel a vizsgálati minta közel 50 %-a már túljutott a pályavá-
lasztáson, s pályaválasztási döntésüket — válaszaik alapján — nem jellemezte
lehetőségeik teljes körű ismerete. Bár a nagyothallók válaszai sok esetben
közelítettek a hallókéhoz, de ítéleteik jelentősen elmaradtak választási lehető-
ségeiktől.

A kérdést megvizsgáltuk abból a szempontból is, hogy tanulók esetében az
iskolatípus,  ill.  dolgozók  esetében  a  munkavégzés mennyire  befolyásolja  a
szakmák hallássérüléstől való függésének megítélését. Ennek érdekében külön
értékeltük a 7., 8. osztályos, a szakmunkástanuló, a gimnazista, ill. a dolgozó
csoport válaszait, figyelembe véve a hallásállapotot is. Az általános iskolás 7.
és 8. osztályos csoport válaszai között annak alapján tételeztünk fel különbséget,
hogy a 8. osztályosok — a pályaválasztás küszöbén — reálisabban gondolkod-
nak.  A szakmunkástanulók  és  gimnazisták  válaszai  között  is  számítottunk
eltérésre, abból adódóan, miszerint a magasabb képzettségűek toleránsabbak a
sérültekkel szemben, valamint, hogy a halló szakmunkástanulók egy intéz-
ményben tanulnak hallássérültekkel, tehát jobban meg tudják ítélni, hogy mely
szakmák alkalmasak hallássérülteknek is. Végül feltételeztük azt is, hogy a
dolgozók — magasabb életkoruk és szélesebb tapasztalataik révén — reálisab-
ban ítélik meg a szakmák hallássérüléstől való függését, mint a többi vizsgálati
csoport.

Úgy véltük,  hogy a hallásállapot  további  befolyásoló tényező a kérdés
megítélésében. Az adatok alapján a gimnazisták minősítettek a legtöbb szakmát
hallássérüléstől  függetlennek (9  szakma),  őket  követték  a  dolgozók és  a  8.
osztályosok (8 szakma), a 7. osztályosok (6 szakma), s végül a szakmunkásta-
nulók  (5  szakma).  A 25  szakmát  tartalmazó  szakmalistából  6  szakma  volt
egyértelműen halláshoz kötött (orvos, sofőr, körzeti ápoló, kereskedő, pénztá-
ros, ügyvéd), ezzel szemben a szakmunkástanulók 14-et, a gimnazisták és 8.
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osztályosok 12-t, a dolgozók és 7. osztályosok 11 szakmát ítéltek csak hallók
által végezhetőnek. Megállapítható tehát, hogy a

dolgozók  és  a  gimnazisták  egyenlő  mértékben  toleránsabbak  a  kérdés
megítélésében,  mint  a  szakmunkástanulók,  valamint  az  is,  hogy  a  8.
osztályosokat a 7. osztályosoknál reálisabb látásmód jellemezte. A hallókat
a hallássérülteknél nagyobb mértékű tolerancia jellemezte, ill. a hallók és
nagyothallók válaszai sok esetben közelítettek egymáshoz, tehát különb-
ség mutatkozott a nagyothallók és a siketek válaszai között.

A szerepmodellek hatása a hallássérültekre

A vizsgálati személyeknek arra kellett választ adniuk, hogy ismernek-e az
adott szakmában dolgozó hallássérült nőt vagy férfit. Feltételezésünk az volt,
hogy az adott szakmában dolgozó hallássérült ismerős egyrészt a hallók számára
elősegíti a reálisabb pályaismeret kialakulását a szakmák hallássérüléstől való
függőségének megítélésében,  másrészt  a  hallássérültek  számára modellsze-
mélyként működik, vagyis a választás, a pályára állás tekintetében követhető
mintát jelent.

A tapasztalatok alapján — a várakozásnak megfelelően — a hallók jóval
kisebb arányban, átlag 4,5 %-ban ismertek hallássérülteket az adott szakmák-
ban, míg a nagyothallók átlag 21,1 %-ának, a siketek átlag 27,7 %-ának volt
hallássérült ismerőse a kérdőív szakmalistáján szereplő szakmákban. Örvende-
tes tény, hogy a nagyothallók a felsorolt szakmák mindegyikében, a siketek
pedig 23 szakmában ismertek hallássérült dolgozót. Ha azonban összevetjük a
szakmák nemtől való függésének és a szakmák hallássérüléstől való függésének
megítéléséből  származó  adatokat  az  adott  szakmában  dolgozó  hallássérült
ismerősök értékelésének eredményeivel,  számos következetlenséget  találunk.
Ezek ellenére mégis megállapítható, hogy

a hallássérült szerepmodellek egyértelműen hatnak a hallássérült fiatalok-
ra. Ha az adott szakmában ismernek hallássérült dolgozót, ez számukra azt
jelenti, hogy azt a munkát hallássérültek is végezhetik.

Preferált, illetve elutasított szakmák

„A pályaválasztási  döntést  jelentősen  befolyásolja  részint  a  személyiség-
struktúra, részint a társadalmi környezet függvényeként az egyes pályák társa-
dalmi értékelése.” (Rákosi G.-né, szerk., 1982.) A vizsgálati személyeknek 5
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olyan szakmát  kellett  megnevezniük,  melyet  „szívesen” és  5  olyat,  amelyet
„nem szívesen”  végeznének.  Ezenkívül  meg  kellett  nevezniük  5  „legjobban
fizetett” és 5 „legkevésbé fizetett” szakmát. A vizsgálati személyektől válasz-
ként nyert 324 féle szakmát — a tevékenységek hasonlósága, a szakma iskolá-
zottsági szint igénye, valamint társadalmi presztízse alapján — 62 szakmacso-
portba soroltuk.

A hallók és  a nagyothallók 42 szakmacsoportból,  a  siketek pedig 40-ből
jelöltek szakmákat a „szívesen” kategóriába. Az a tapasztalat, hogy a hallássé-
rültek közel ugyanannyi szakmacsoportból válogattak, mint a hallók, azt felté-
telezné, hogy a hallássérültek ennél a feladatnál nem mérlegelték kellőképpen
a szakmák hallássérüléstől való függését. A részletesebb elemzés azonban azt
mutatja,  hogy míg  a  hallók 12,  addig a  nagyothallók 6,  a  siketek pedig 3
szakmacsoportot részesítettek előnyben választásaik során. Ezeket a — nagyot-
hallók és siketek által preferált — szakmákat hallássérültek is végezhetik. A
hallássérültek  tehát  választásaik  során  mégis  figyelembe  vették  a  szakmák
hallássérüléstől való függését. A „szívesen” választott szakmák státuszainak
(segédmunka, betanított munka, szakmunka, szellemi tevékenység, vezető-ér-
telmiségi tevékenység) megoszlását, ill. eltéréseit figyelembe véve a halló és a
hallássérült  csoport  között,  látható,  hogy a  hallók  magasabb  átlagstátuszú
szakmákat választottak, mint a hallássérültek, akik ezeket nehezebben elérhe-
tőnek tartják.

Az elutasított szakmák esetében a hallók összesen 42, a nagyothallók 36, a
siketek 34 szakmacsoportból írtak szakmákat a „nem szívesen” kategóriába. A
hallóknál 11, a nagyothallóknál 5, a siketeknél pedig 3 olyan szakmacsoportot
találunk, melyeket leginkább elutasítanak a vizsgálati személyek. A hallók tehát
jóval több szakmacsoportból utasítanak el szakmákat, mint a hallássérültek.
„Nem szívesen” választott szakmaként a hallássérült csoport szignifikánsan
alacsonyabb státuszú szakmákat választott, mint a halló.

„Jól fizetettnek”, ill. „nem jól fizetettnek” ítélt szakmák

A hallók 38, a nagyothallók 35, a siketek 32 szakmacsoportból választottak
szakmákat a „jól fizetőnek” ítélt szakmák 5 válaszhelyére. Rosszul fizetőnek
ítélt szakmákat a hallók 32, a nagyothallók 35, a siketek 30 szakmacsoportból
választottak. A hallók magasabb átlagstátuszú szakmákat mondtak jól fizetők-
nek (szellemi tevékenység), mint a hallássérültek (szakmunka). A nagyothallók
és siketek státuszátlagai között nem mutatkozott szignifikáns különbség. A
hallók rosszul fizetettnek is magasabb átlagstátuszú szakmákat ítéltek, mint a
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hallássérültek, de különösképpen a siketek a magas státuszú pályákat sokkal
kisebb mértékben ítélték rosszul fizetettnek, mint a hallók. Ennek feltételezhető
oka egyrészt az, hogy a hallássérült csoport szüleinek státuszai alacsonyabbak,
s ezáltal a válaszadók kevésbé ismerik e szakmák jövedelemviszonyait. Más-
részt, mivel a hallássérültek nehezebben elérhetőnek tartják a magasabb státu-
szú pályákat, ezért sem ítélik ezeket rosszul fizetettnek, ugyanis véleményük
szerint az alacsonyabb státuszú szakmák alacsonyabb jövedelemmel is járnak.

Sajnálatos,  hogy a  dolgozók válaszai  következetlenségek miatt  bizton-
sággal nem voltak értékelhetők a szakmák megnevezésével járó feladatok-
ban.

Végül néhány következtetést próbáltunk levonni a  tanult, ill. a  még tanul-
ható szakmák motivációjára vonatkozóan oly módon, hogy összevetettük a 4
kérdésre (szívesen, nem szívesen, jól fizető, rosszul fizető) válaszként kapott
szakmákat.  Beszűkült  választás  (vagyis  a  vizsgálati  személy  ugyanabból  a
szakmacsoportból  választ  szívesen  és  nem  szívesen  szakmát)  jellemezte  a
hallók 1,24 %-át 11 szakmacsoportban, a nagyothallók 1,91 %-át 8 szakmacso-
portban, s a siketek 2,73 %-át 7 szakmacsoportban, tehát a hallássérülteket a
beszűkült választás nagyobb arányban jellemezte. Kettős motiváció (az adott
szakmát szívesen választja és jól fizetőnek tartja) jellemezte a hallók 3,36 %-át
29  szakmacsoportban,  a  nagyothallók  3,85  %-át  26  szakmacsoportban  és  a
siketek 4,55 %-át 22 szakmacsoportban. Kettős negatívum (vagyis nem szíve-
sen  választja  és  rosszul  fizetettnek  tartja)  jellemezte  a  hallók  3,34  %-át  21
szakmacsoportban, a nagyothallók 5,11 %-át 21 szakmacsoportban és a siketek
6,14 %-át 13 szakmacsoportban. Tehát mind a kettős motiváció, mind a kettős
negatívum alapján történő választás nagyobb arányban fordul elő hallássérül-
teknél, mint hallóknál.

Azokban  az  esetekben,  ahol  a  vizsgálati  személyek  egy  adott  szakmát
rosszul fizetettnek és szívesen választottnak, ill. jól fizetettnek és nem szívesen
választottnak jelöltek, a szakma jellege határozta meg a választást, s az anyagi
szempont csak másodlagos volt. Ez a hallók 2,38 %-át (22 szakmacsoport), a
nagyothallók 2,7 %-át (21 szakmacsoport), s a siketek 3,06 %-át (22 szakma-
csoport tekintetében) jellemezte, tehát a hallássérülteknél az anyagi szempont
nagyobb arányban volt másodlagos, mint a hallóknál.

Vizsgálatunk eredményeit szeretnénk mindazoknak a figyelmébe ajánlani,
akik hallássérültek pályaválasztásra való felkészítésében részt  vesznek.  Bár
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vizsgálatunk  korlátozott  számú  szakma  megítélését  célozta,  úgy gondoljuk,
hogy  az  eredményekben  megmutatkozó  tendencia  lényegesen  több  pályára
vonatkozhat.  Munkánk  tapasztalatait  annak  reményében  adjuk  közre,  hogy
hozzájárulunk ezáltal mindazon pozitív lépéshez, amely a hallássérültek sike-
resebb pályaválasztását, a különböző negatív előítéletek megszüntetését, ill. a
minél szélesebb körű társadalmi integrációt szolgálja.
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