'
A

z ALkB~r3'~ EGY19~'7~BENF6LYT~T?i;'~ÁLATere~ihényeiretiírna~zk~'~
dik,'aIIlelyethetedikestan~ók:~örébe~k\'~g~~elel.; .,;AJ'reIldelkezésünKf~'ál1q

·i ·lQ~é~giempiria~gitsé~l,azta;k~I~~jOÍljUkckö~,hOgynrilyen.té;

nyezőkbéfolyásoljakehárOlTI ,régióbana j gyerme~~k,)továbbtanU1ási'döntéseit:,,\{:\

szociológiai irodalomban garmadával születtek a társadalmi mobilitással fogléllk:ozó
cikkek és tanulmányok. A' hazai és. a nemzetközi . nagy empirikus kutatások mind
kimutatták, hogy a .gyermekek társadalmi státuszátnagymértékben befolyásolja a
szülők társadalmi helyzete. Ugyanakkor. idővel változnak azok a csatornák, amelye,;,
ken át a társadalmi·egyenlőtlenségek.átö:rökíthetők.Akoráb~i időszakba'ttc-aiiillit
század v~ge~~·s~za~ele~~ ~ a va~?1l1:lak volfe~p~~,ld~111el1: jele~tősé~e ...'A;. má~?
dik vilá9hábcgw.~t~~;~m()~~1~~si~t~t~sok .• ~~!.,r~~~e~ t,ri~p1§~erőIJ~~?i~t~~~~'
nak kienre1Kedőjélentőség~~.P1~té\tt~.~."A·.~~~~~§.;~~~~~~§é~e~81~~t~~~.iP~~t&
a szü1ő~.isk9~~ty~g~~tt~ég~, •. ~Z.fll11lÍtaJó,· .~mt?ly;,~Je~!~~ábQ .•~~,f()lya~qlqiJ~ts,~i~;
hogy a :gy~rrnekek·nrilyen.társadal~il0zíció~ért1~~.tl1~jdeL·l\...klass~stők~~l"
mélet te~moI9B1~j~val~~Y~él~ élp.!a~tőke kezd~ti~o~t9~~7er~pét· eg)'!eifU(~~pi ~t
veszi aIqJ:~~prán~~§,,~.~H?9S()J.élti.t8I<~~QMrdieu) ... '..... ,'. ':'. . '..
"
....' •. t:,,:
Ugyan<l-ld<gf'1.le1:l}~41bad:ijgy~lm~nldvülh~~i,~ogymeIllc!)~,a, társ~palmi,.hfl~
nem a . s~~lllé~r~,~.~é~yrez.9kiS.;~z~repet~átszan~.~bball:,h()gyki hova, j~telat~rs~
dahni IaI1~I~tJ~~;~~:~~t?y~slJ.é"i~]{RI,~~p~tt, s~~~~~y~~~~~Ő~•••~.~nl}l*ei'lq.~~~B·Y~;
lószínüséggel juthakmágas.társadaIIll(.pozíSiR~'h;;,q~az~~~.joo~ • képes&~@~~r
mekek· számára~~..azút • . islll~~a~~tik.Q.30udQP) .• ,~Z\a.rfanll~tat,.~hogy .. az;egYéni~é~

•.

pessége,kuID'~nR~~ fontoscs:erep~~j~ts~ak a,~~ie~~l~~~ában.

A .ma.W~~ . ~~rep~()eé~kuta1~s?k,~ql$si, R()Rgt:~!p).,.i"~~~l1,1ip.t~~lit~!<:utél~~*R~
(Szelényi) .azt. mutatták ki, .hogy.MagyqrországQ~jsrq.~mep<:ecl~. j~le1;lJ()s~ge.:vaJ:t{a
kulturá1istőkének~ 'de' a4Öbbimobilitási/csatorIla.(vagyo~,telepű1és,·kapcsolatok),js
szerepet' Játszanák, sőt;·.~z~~.eserl~.?i~~ást/~~&Y:~tRít§'.S~~f.~p~t.·tölt~p.~~~b.e;·.
az úgyn~ye~ett s1á,!tls~nk()J:ltisp:ep:ci~lJqn ~rn~~R.t~,tt~J:l::E.~ .l<ií.lö1.lös~ll anyolsvaI1~s
évek elején YQlt.er6s,anriko,ra Járs~da1omoqnlkétféleIlleFha1ljzmtÍs1l1űk:?dptt.(r~,;,
disztrioutív és kvázi piaCi), amely két.piramisra {Szelényi),,;vagyegyz,;L?alákkét
szárára (Kolosi) osztotta a társadalmat. Míg a. nyolcvanas években a társadalmi
egyenlőtlenségek'fő generálója a redisztributív rendszer volt, és a piaci inkább kiegyenlítő hatást gyakorolt, addig a kilencvenes évekre a piaci erők generálják inkáoo a társadalmi egyenlőtlenségeket, és a redisztrioutív elemek azok, amelyek inkáob kiegyenlítenek.
Ajelelllegikutatások azt mutatják, hogya státuszinkonzisztenciák ma is megvannak, de kiseobmértékűek, mint az előző évtizedben. Más szóval kifejezve, a társadalmi egyenlőtlenségek konzisztensebbeké lettek, amit jól mutat a társadalom egyre

·affii

l 2500 hetedikes tanuló és szülei körében három kistérségben (Békéscsaba, Kecskemét, Szombathely és környékiik) végzett kérdőíves felmérés, 199'7 tavasza, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.
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nagyobb. mértékű kettészakadása.<Azoka· diínep,Ziók(anyagi, kulturális tőke, munpozíció, települé~i lejtő),atll~l!,e~:r~g~~~~Il n(!m feltétlenül jártak együtt,
ma már egyre inkább egy irányba fejtik Ki'h'a:tásllkat
.
;" i;y ':),

kaerőpiaci

;'~'

A hipotézis
AbbólahipotéZisből irtdt1\tunk ki, hogy a gyerm~~e~továbbtanulási aspirációját
nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen eredményesek az iskolában. A tanulmányi te~j~~l\m~pJ:~kr!~1i~Z~HJ1~~ li1Sl{'c,~~9~a;~zffi8\gl~~tp,L~/()~~~P~~%,..;npb~~ll!az
iskolai.Y~9~~tt~é~,;;!%l~~~l~~q!?i;. ~Ö~Ip1~p~~k~.~R.~t. é.~.'.priIXe,Il.tíl?~iú;;tei,ep}il~~~A
élne~~ .'trl!9fe,lteve~#~.~e,p@.,ai xolt?;~R~!piinM..~~g~~~\i1:>an..!~~9~#gtt~a,~~~{)~,
minél. Illagasabb 'presztízsŰ a foglalko~~~,;D1ln~l;i~~lJ.;~á~o~~él~Jfl,n~~·~s,Wil1él
jobh~q~~~,.•. ~mn4!j9k1J,:I~.~z,.;~1.;t<!Iln!P·,~pHIIl1~n);iyr,e;~me~ie,·.;~ip~ldo9~~:~~u1-·
mán~i~;.~r;~;~~P)]e,~!.apn~ltji~~Q~;~~.~~~j~.é,,~\m,g~%wt.;. ~§;~:~t~l,l,él'.~.• eg~~~~A1~t,
míg .e1,1~iHw.~();.~~~tb;~11: a}~~Y%i:~~é;R:l§.iSk;QI~t.és:él.mn~<Ít,
. él m1,l~éle,~ŐI>Iél.PRt,;;
.
~
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Tár~~~~~·lh~ttJ(!céi§:16~áBk:i~hlá,~if~~p~á~i6'
~ ,<:;;:~,;-,(-:. ~ /:: ~,,: ':' ~ .' ,;, ".. ~ : }: "_" ~>',:' ,','
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""P:'~' :.",} ,'~,.;_~,'~"' ;~.?,:,.<.:.':-,' :', ''':: /~"
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":,'" ,"',

ct,'( ;", .'. ,.. ,'.

'"'

"'-';~, :,,<:L ":,., ,. ,:'~.".~' :' ','.'\";~' J>'"
: ;

,J

l :',

~;~~:1

Ah1:tS;t,~0~~~e~xt ~.~~P'9s,91~rPi~a~:m~fm·~4j~~; •. ~.~~gléYő.~~t~~~ri~H§.).X~t.o.:t;ó

inkat"l!1.~~~S~9~;s,i4i!\fff~mHNal!1Wis,kNM~·tÚm,s~RlWá~filli·.·.··~i.sml~~ l!J.~'3~e~fP)flS{
mértiÍk. A sZülők fo?~~l,lw.~s,~r~ire~ge,~~~é~~r,~,~Ht

pozíciÓitA' fóglaikozásUkkal

egy :~i~liHE~;~?ty~qri~~...i~~~I~, /~~sl~et,; ainX?~9~a,.~asi/éy~~l?~W .J~t~ltt~tott.mágyar

preszti~~i~~~1l~tq~n1:~W~H~~ii~}}19~~~:~()~~~lja.Ja,1?j~i~~óid,:ql~. " '. .'

i}i,

Mez9g~Z(:Jasági fizi.ká
Seg~qr:n\:lnkás

j; i ii:Szakk~pzetl~ni éi
iszakk~p;z~tle!'l:

Kisipáros'
Egyébszakmunkás
T errrielésirányftó
Szellemi
Értelmiségi
Vez~t9:;i:'"

'.

kisiparos
szaklliunkás
szakmunkás
szellemi
értelmiségi, vezető
.. ~rt.elmis~~.ii{\(E1zető, :

.

. . '23,OO}" t '
1'2;3;PQi<) ;
J~;~;r."

17,00'"
17,OQ
. ·1:3,37;'
7,85

:

7ti8~;

A .~i2)R~~~á~·;etcik S()r~;~ •. ·f?gW!g~?ASQ~~t·,.~.p~ii;m4~s;fhatgIB~.,~~!~~~:#J9~~~g
dime~ói.~lapj~n .\átt~.;eli~~~p;s~~eyq~(~~~S~~~I?B~t~~;~t. 1~ ifS\t~t~\~~~,
hogy. HZ;. ~tP~es,z.tiít~:;s{)n~~d ia;f()gjfl1!c{)~S9~{~jtgE~t~i~pn~;~~e\~9.~ni.~~~é:~~eY~~H:
zott (habár a nagy kategóiiákonbelül asorrend.y:@t()~~t9tHR~I~i*Wi;~~8~OS9I(
presztíz~Yr.~l~~~9J1y~~b;a.z~I1~~Wi~.é~,e,J1!b~lllh,~ntlJ.~~~y. ~rV~! . e,~ey?~). ~, .• .•. . •.:...; f
A~Y,.~tu.éJlfs.l~(fn)r~t'. Jl •. \~~§~,i~~{)!~ ·r~~~~~~·fR.~y~,!·:.1ll~~,.:;?9RI .• ,~ • . m~~J~X9
nomiH~I~st~Me.g9ri~~~;.·.~~Iy.~tte~ít~~'i~~'ia.~?'~lis1<:{)1(li.• y~.g~~~~·~~jW~R~~$~~~sépe,;r

.

szüks~~~~.is~{)!~ii.éxe~.1,1.{)~plyetpl~~e,§;, ~~~yal,;.é:~~~~H~;vé9~~l~~~$1tr:§ttétl

egy é."'Y:ifi.töbl?~1~~y~tt.e,miiat;~Y~f(~ZfÍm~t",.P:{)~);e,!e,ft~~;e~ ~. •. ~s~q~~~~H~.~zéixr
temre val6 bejutásra nagyobb esélyt ad, runt az azonosidőiartamú' szaKközépiskola.

438

PÁLYAVÁLASZTÁS

lskolat.végzettségekkódszámai'
8 általáóosgál'k~ves~bb
8 általán'6s
'

4

8

Szakmunkásképző

11

Szakközépiskola
Gimnázium

12
13

Főiskola

, Egyete

m-

MiI1~,a.Il1un1(ae~őpia(;i• p~7iciót~rj-ii~?a'~fllt~Ú~,~~H~~et:(f'.s!fg)~'~t~~~o~:y~i'
laszo~~6l- -lllértüg,_.',~iV'el,.~,·w~rek~k -~~v~~b~• t~t~~~~ltáj~~~Zbtt~#. ·~t~~eIl,_.,.ésj~~J.J.
lamo~~.vo1t~túl~~~,s~ln;i~:?:~~etapar~.~t~~~~~!:;f:;J~b?t~me117i~tvisz?'Ilt l1"l~~,~
gyefIl1e~~káltalaq9ttvál~~~pk~1~pj~yettpk..,: .• ~ : • . • -'-. -.•-•.•. . , • .,_.".' ... ,-.;'._,.' •.. :'.,.-,.-..•. _-. "-.•..'• -•.'-.•'-_-.. . <;}).~:

Az~~agi·~á~t~~~!.in~!?ell..--Ilell1,;~~rd~ztüPf':~~.;-~S~~p~p~,a's~()k}~ved~lm~

helyzet~r~;, és,_I~]qis~k?ínf°rt~sságitAu!a!?t;sem:sz~f~B~I~~~~~1f~~~ő~~l>~11 .•• :W~~7'
azonált~ltalálfurtk,;egy,váltózót; -amelyigen~rőseIÍ).k?r.felált~r továbbtanulási'aspi.:

rációkkal, . nevezetesen a test:v~r~~_s~?.I~en,,~~9~; ~l,le~t~tt.~.i~r~n~. öss~efü:?:~~~
mutatkozott. az··.általános iskolai-t~lIlUlmányi;átl~g"és,a'te~tVér~kf,száma,között,-·így
feltét~!~:?:~s,ünl<~:?::~pt~~est~'~rek:s~P1~-P9~et~~~~J~!zi . • ~··,fs~~~~~~~~i.~ely~~1~~.
A ·t~!e]J~.~ésl~ll%f:~re.~ ..r~?ip~~~l ,két• y~lt9f9tg~#~f~~!Wp1{i~~~:~~~a:l·~4oit .~r~
lepülés,~í~~~ár~,,~tal(v~ros==1,-;f~~=2), ,arÍlásikJl~aiga',fi)r~!ajzilj~~)rre (Kelet~Ma~
gyarorsz4g;N"~~~t-M~~~~Ots~g~:,:, .• '...,'... '. ".: . . . . . . " . ".:.. ......., ... ; > .
A' tóvábbtanulás.iHspir1ciát~~tsziil~~I,lj.S,~é:~~: ..~,~~s;tt.~z,·4~t~~!l()si~1fgf~
utáni továbbtanulást?aholahárom'középfokú'isl<Qlát'hascmlóanátkócloltuk azév~k
számáyal, .·mi~ta szülők,e~et~~ell.. 1J?:~~fo~.~s;~~~.~Ht~.q.ipályaválasztást egybináris változóvhljeleztük,teIiátáfelsőf()Kóll·tova~])hlnűlóKa:t(l)ésazok,at, akik dolgozni .s~~r~~l1~*r~·~~.~R~~pfokllt~f~) .•·• ~?~a~"'akik.biZ?~y-t~~l1ok.%~l~~, •.é~'l1~m
tudtak' válasz()lni;·kihagyfuk . azele1ll7:~sl:iQl;A~sikeiiilt az eie(l~tii Il()m.iIl@is,k,ategóriánkat int~fYélllumskála szintjére'h0z,n-i;és'ezáltal alkalom nyílt a regresszió és
ko;relációszálliítás alkalmazására.
.

A hipotézt.stesztelése
Először megnéztük,

hogy az elemzesl?éHevoIifváltozók között milyen össiefiiggé-

sek éty~Ily~siilil~~r .~.fü~?rl~k~r~ J~~á1~~!~ . t~9J~!{)~. jpls~~lJ}I~lte!ik,,~ogynri,Ilél

magaS~lJb.~feszHzs~.·.·t9glaIl{.o.~~#:. vail.;~~.• s~I~~e~~ill~tve.·p1ill~I·.: .~skpl~()ttab?élJ<
és vár<?sí*, .• ~Ml<,~y:(!~~p~~ef:~~t~1@h~t?~~~W~9,lj~J:l,.:.(l~ál~9?P·~.~~rek taB~k
mányi,~t~~pa,r aAA31ifl,f~?l?· 8ffl1náiium~aif sz:~r~m~'továp~téli1tillli,'~s 'anl1~l' ifik40lJ

továbbtaniIlni,.~-~?~~pis~()I(r!lt,~.',.:.·•. ' ••...... ': ">,i •.. , : . : .• , .' " ' < ' . ' r ....
Ige~.;erős.~apcsoJ~t~uta~~~ .•·(l ..S~ő~is~olá~qtts(Íga.·,éS,~?Rl~?#~~kö3ött;
valanl!~t~ . •. ~()~.•. ~~g~·• é~.az.~ra,is~o~éliyé&t~1!~~~é{~B.7~ttl~r,r~f~,~~p~sp:Jat,,-v~~
gyis "h~~~P;l9a . ~ás()M~l!::ik:' . 9ríH .· Vgyan?S~!.er?s.• a,-~~~s~~1at:'.(l'ia#ul~anyi '~tlas,;és,
a továblJtflJ.llilá~i .•. ~~?é~?lf,:~27gtF··.~~gyi~\.~~~~;éIl:t~PR.é~~~!~§.~9.~9f!,;-.~i~()b1)a,11
tanul,,~z, irikább lllegr,giwriázi~baazíÍlt~~o~ js~ol~'llt,~ir;'~sut~at()r~bbtailU1
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az egyetemen. A tanu1l11@yiAtlago~,~s;lpnt,'~rQsenbefoILYás9Ijá azanyaj~s apa iskolai végzettsége, valal11ip~'~;ilnyai~oglaIkozá~a~Érd~kesníÓdoll,altovábbtanulási
szándékokat csak gyengén, a tanlllmá:p:yb~:r(;'!dménytpedig szignifikánsan nem befolyásolja, hogy valaki az országkeletLvagy a nyugati részén laIdk. .Ennél erősebb
kapcsolatokat találunk
..
}(apcsolat van a
szülők iskolai vé!szetts(;~~./~~: ~';t~~~9gf;~~~)~ '[~l~~ya:~,,~r2~b~~t!~~~.
2

A fent vázolt kal)CS()1~1:Ö,~1$QI, neJrÍi(léfjlt:lo.,;lnő!&.({Y~iltol:Zók

Ezekblee:n~'(é~)t~~~V~[t~~~1~;~~~~~t~rt~~~~~~~~~i~

ki hatásukat.
változók
hatásai is. E

valóban:~~i~~!~~~~~~;~~tl~~1~~~t~Sr8~~~1~~~~~

ak,
hogy
vajon
és ha
igen,
akkor ezek ',~
átlagra hat a szülők: ,].~.~.~~~~~~;itl
település jellege. A fi

~~~·i~~~~r~~'í~~~fé~i!I!~i/W;~í;fui;~t

nik, hogy az anya í·s=~~~j~~~~lt
mányi átlagára. A l.
korol hatást a taIlLUlIna]lyí(~f!i~gr
apa részéről nem játszil<~;~~~~~f~~P
azért jut nagyobb szerefl~itjn
gyermekével foglalkozni.;i~A.. ii' .••. szá1Ila:jsfóntos.
i... .. .átlag
alakulásában, mégpedigolymódon,hogy Ininél több testvére van valakinek, annál
gyengébb a tanulmányi . t~lje.sjtrné:nYY:;iNa19szirr(ísítlt{:tő"bQgy;ie;l~a·mutató.,ajövedel
mi helyzetre utal, és nellla;ltj~lz!,hQgya,s()~t~stVéreseténfi~ajJ(lgn.el1~;z:ebp tanulni. (A Magyar Házt~~~~H~rl;Vi~~g;~1~W~~~R~.·;i~,-;k8~~~8;~~~Ú,;~9PX;;:~;j~H~&yer
mekes családok igen nagy~rán,y?ani~lál11.aiók ·a-szegéllYekKÖ~öit. ).·A.1.~blázátbót.az
is látható, hogy több vált()zó·e~tte~;;ha~~átIlé~e.;el~iIlF~t~1rPüléstípUs(.h~tása.
Ez azért történt így, .me,rt)a.:települé§típusJl.atása~~1~ősorban:a::~?ÜlőkisIsol~z9ttsá~
gánkeresztül érvényesül'>;
" i ' n 1 . ; · p:. ;
Érdekes módon a megk~niezett~K;is;;az;~nyaha!ás~t éIttékelt~k1~;leg;~f:()se,§Q~e,}(; a
gyerek továbbtanulásáball.l,Mi1.1(;l,,~;s~!()~ek;Tlll~lld •.. a . •.·gy~I:e,}{~~~;}(titelt~~,;azt>:a
kérdést, hogy kinek mekko~~'b~les~ól~sal:"T>~n';abban,jfcigy~bpblal111!jtováp~ca(;gye
rek. Mindkét fél a gyerek~sz~repétít~lte··aaegnagyobbnal<,.A!·:gyéreWe,ktmá~odijcl<~nt
a legtöbbször az anya szérepétell1lítették,.~sázanYáLste~epéta;,sZii1ől(;magiik0is·je~
lentősebbnek vélték azapaszereI>éIlé~"b~ri;akörül111ény~~;l1atá§.át.őkilll~gulagyobb
ra értékelték. A legkeyeselJb;·lJel~szól~sa··a"gyerek. tQv;ábbtantilás~haJ;a;·lan1.1lÓk·és
szüleik szerint is a tanáro:Kriakvan.·
i.

. . '

.•..•• ,

..•.

."

2 A továbbtanul2 változó eseten,inegatí~élöjel'MlllOOtll9h1l1i)b~;~ogy'a~oyábbt~:t!l1qmfa:~Jkó~ot~~'a
dolgomi megy a 2 kódot, tehát;lln~g~tí~/~IlPp~gla~ i~i~j~I~Qti;;lipg)j~e~.joRbN< .1l.f1uluIwálJ:yi<::r~$ne~
nyei valakinek. annál kevésbé akar rögtön elménni dolgozni a kÖzepískola útán.
i

•

"

i

,

•
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Kinek van fldgy;bl!léstöl~sá'nbb~i~ó~höl'tanul{tóváHb a gyerek?
(Azok aránya, akik(azddott4ényezo'$zerepét'nagyrd(~,..tékelték a gyermek
,~(továQbtarittltisátLilléiőeflJ
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(Forrás: Pál)ldyáré{~itdsi;~fjtéJtas;;Ohs~ak~sKöz9kti:itas11ntég~(i4tatás/Központ)
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A tanulmányi ~tli!g~~s\'~töv~lJQtál1p;lasí~SJl~~~9ió~'
,
:
. ".:, -.'_\' -' ':.
>';d C;
~

":,:~~\h,

{"c- .!,'~' ,,'''~'' 'J

'ó:" '"".' - !:~,

- -, '. - n,,, - c;';'~',' ',1

i

-c '- -. 'c>. ';','

./', ,'~-: )~''::--', ,::

,-! ',1':· :'"t. :-'~ "

<

E:,-

Kíváncsiak voltuI1k.arr~;;is;~hogy;ali~~e,rVált~z6K'~s,á~ilhll1iriányi átlag hogyan
befolyásolja a továbbtanlll~si{aspiráCiók:at."~agyÓll,er(:)s~ka.p.9s()latot találtunk a tanulmányi átlag és aköz.?}t,h0.gymilye11típusÚ1<9.~~pfok*;iSIs()lát választ a gyerek.
Ugyanígy kapcsolatYa~'aközépf9:lill-ésa.'~rl~ő~okúi~~y:~bbra~~~siszándékok között
is. Nehéz eldönteni; '~Ogy,~;z,a1§apcsolatf~ell(lprekölcsön,Ö~'LvagyegyiránYÚ-e. Valószínűleg a továbbtallw4sÍráspirációkönmaglil<:.bandsmeyélik a tanulási kedvet és
így a tanulmánp átl~göt, ,Jeháf;valószínű';-hogy_éz;::a~c~pcsölat mindkét irányban
működik. (O, Ol szinten;s#gnllikánsaka,p~sbf~t~:§~ő~'iSl<ohíi.végzettségével is.)
Mind a tanulmányi;*~a~rmin~~aközépisk,91a,ki.yál(lsztá~a,:rősen befolyásolja a
gyerekek további aspiráci:óit::;Atanulmányii)telj~sítt;nény:,ijelentősen befolyásolja
mind az általános iskolai, •mind a középfok ut<ÍIlÍt.továbbtanu.iási aspirációkat, hiszen annak érdemes továbbtanulnia, akinek jobbak az eredIl1ényei az iskolában.
Mindazonáltal a középfok utáni továbbtanulástaspiráciÓ:k (tehát, hogy valaki inkább dolgozni akar, vagy felsőfokon. továbbtanulIii) isetősenbefolyásolják az általános iskola utáni továbbtanulást, hiSZen aki. hoss~ távontovább akar tanulni, az
inkább megy gimnáziumba,-migaz elhelyezkedrii vágyókinkább választják a szakképző iskolákat. A hosszú távú karrier ambíciója pedig természetesen a tanulási teljesítményt is befolyásolja:" inkább fektetenergiát~tanulá~baaz, akinek hosszú távon is továbbtanulá§i:,t~ry-ei'v~~~~;;;M~',?~s?rr~j~a~~étf~le modellt, láthatjuk,
hogy milyen tényezők'hogy:p:1b~~olyásolj~~-~~(ek,e~t?"\'*~~t,fnulási aspirációit.
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Tovabbtal1ul a:
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A, t~.~~ánYii t~lj~síitl'lé~Y·!Kd~et1e~üi.er?F~~e·b~t~1~~~~~j·~."a,{t2Xa~o.~~Ia~i~spi

rációk~!.Jttt~á1j~,~ Fl,eg~~ő~epb·kapcs~latszofPM!~i,·,~~tat.ó~'lt.'<A:~rrme~;tanul

mányi'~t:lJ~sitrné~réfip~d,~9;~rő~elj~~e~'.~efol~aso;lj~,~rF~~at~~~~~!T~áJi~'~:~'~:?~~~elmi
helyzet~~i".~legerőse~b;j~a!~sÍ'~·. . ~nya!%áK6rolja,!~ö~etl~~ül.é~;l(ö~etve. (tF30gla1koza~,~!:;,at;.;il,letve. ~z~ap~',isk9Ifi.~égzettsé?é~ .i.ke~es.~';r\. .•. tfstyé~e~·.~~a 'ettől
függe~l~nlWfe,jtiild ;hat~sát;·TI)eJahatásp~;}{~s:bo,:rn.ért~1(ű~I~j~!1~i~taillll~~yitelje
sítméll~é,f~~z :azt ~lltatj~,;~??y~~bár';atá~sadal~f:csaf~~tkö~nyez~~~r?se~:befo
lyasolj~:'azdskolai . 'eredménYességet,. abbaná;gyetmek~ltegyéni;képess~gei:5i~tszerepet já,~Sgtn,*.5 A %!~~~e~~k~pYé~ kép~!;~ég~~.. ésa.c~~láqihá,~~r h~4!~~\e!Wiitt· érvény~s~t~r.:·~~~ól~i·i~r)d~é~!e}(?~n. ~·.}a.~lll~án~.t~lje~ít~~.IlY~ecnIJU!-l~·anj~divi
duá1is'l,~~d.~ctársa~~lTi.;,~~t~~~K··be~lle'v~llml){.·~gY.~t~~~~ny:i,áH~g ···nagyobb
mérteK1Jen:·magyarázza:a;tovabbi;aspirádókatEz',·is·.1JIia~~ráz,~I,·~o~.~·~9?1Jválto

zós regresszió elemzésnéla masodik modellben nagyobbj~uányáttudttik;megmagya
rázni ásió:rásnak, imnt az elsőben.

A tovabbtantil~si~~Rit~cíók ~eSfl~~~~yacl9s9kNkfégei1
Látt~,·.~8~~Z, any~;;.t~~B!.a~,0'~g;~ettsége .•.~.~'W~~~!ly:i~Yf19Bll;f~}~~~ljeclelltő
sen hatagy~!mek tovabbtanlJJ~~i·aspirációira. KíváhcSi3Kvolt~~r~~m~~ora az
esélyeanna.l<' hogy egy ma~.asabb iskolai végzettségű anyagy;~rme~~ (lIlagasabb
3
szintű köz~I>f()lill iskolába vá,&Yik egy kevésbé iskolazottanyagyermeKéll,~z·k~pest.
A következőkben kimutatjuk; hogy a kü1önböző.végzettségű.anyák gyermekei közül
hánya~*~ak to~~b~f~lluflli,§~km~~~){é~z~.isk91~ball,.s~~z~Bisk()lálJan és
gin~*~íl}mg~ll· .EIs§:·'·.~trré~~§,;e;iJ·láts~~~·;~?~·a..f~1~.ő1()~.•. ~é~~ett~~~:allY(Ík.·.,gyer
mekei?~~~Q~b... aI~y:Pf111'·~~~~·gi$~4Wppall,.t,~m~,}W~.;.azjskolázaJlanabb
anyákgy~rmekei a sZak1ntink(Íáképző iskolát részesítlke1őnybe1,l:
:-",

/'~,.~"~"

... ,,,-','.,,:'

-'":-','_:i' .....--:··:~,-_·;_-.,:-:

"-:.:",,,"<'>'~

_

-:"'~':""''',"",.,--)"","

,-,'.-;'-~-

_.,~; __ :::_ .. ,:._~1.:-.. ~

3 Ahhoz,högy emlekmértékét:valópanlll~rni tudjuk, ailogliheáijstele~~s ~gyik~lapm9<isze~éthasználtuk,
az úgyney'~zenesE:\l'yhánya9o,~.s~~1?~ítJst.1EIlllek a mó<is~ernekaz~.e~gnye, . ~ogykategod.ális vál~~zók esetén a minta per~~eloszlásaitól fuggetlenül mérni !U,9jll Jcétvál!oz()köz()~ II kapcsolat 1l1éit~két,:,agyis sokan
.
ezt tartják az asszociáció legjobb mérési módszerénele .
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A

különbözőkötép!okú

,

..

iskolában tovább tanulni szándékozók az anya iskolai
végzettsége szerint

Anya iskolai végzettsége

Hol szeretne továtibtanulni a gyermek'
Szakközépiskola .Gimnázium

Szakmunkásképző

8 általános vagykeveseob
Szakmunkásképző

Szakközépiskola
Gimnázium

126
83
53

'166
245
225

68
92
162

20

114

112

7

87

~O

289

837

'644

Felsőfok

Összesen

Kiszámoltuka táblából a különböző esélyhányadosokat. Ez azt jelenti, hogy.megnéztük, adott iskolatípusban .mennyivel nagyobb eséllyel .akar továbbtanulni .. az
egyik fajt~ vé~~ett~é&ű.a~Y~w:~~~fe egy másik fajr~~y~~~tt~~ffií~:Y~;Wt~~~é
hez képest. Egy nyolc.' általános . vagy kevesebb iskolai· végze~ségger relld~JKYfő
anya gyermeke'. például egy .szakmunkásképzőt vég~ettanYa:w:ermek~hez képest
kétszer ol~(lWl1agy..v~IÓS~;Qiíségg~l,~ar inkább szalgIl~~~~~~p;?;9ii~:k9!~l>M ~(lIlulni mintgiJIm~:z:illIlll>(lIl,O:f6t9~(~.~;*()~).
." •.
' :,.'i'l<'.;i/'" •.<;·','" :é, ; •.<.j.
A gimIlá~'UIIlv~1(ls.4tás411~.,.·~s~JYf:a. szaJcmllnk~sk.~PtQ.,!S,:k~;J@l~~.;;k.~m~~t~l2i.(ll1ya

végzettség~Il~k~;e,wel:ked~§~y~tllQ.~tW:például.egy s?al(J1!@k*.s'k.ép;l~~:y~~ze~t~a~nra
gyermeke J,11i}jdIlem hárofi1.s:Z;Qr', (7-/16) . . akkora ;eséJ1YYJ:YáJ.él~ftj~ .(l,siaJ<1:!lynj(4~1s~p
zőt, mintegy(sz;akkÖ?épis:k()I~ty.~g2:ett anya gyefll1eke:/~ü,1()Il9§.~.Il J).(lgyél~l~llQ.~ég
a csak giill1lá~~mot végz;Y:tta,n)'éÍk,.~s. a felsőfokot, vég:z:~tt.,(lIlY~tgye.TIl1e,:keik.():z9tr:

az előbbie1.cptgör .nagyoQbe&~lly~ltanu1nának továb9~lsQbb'gintű: is1fol*~.~n"J:ll.!llt
az utóbbial\:';.q
. ..' '...' _ ..•....
.....' .....•. "..' ......... . . . . . < '
Még drám~i1Jh ~ánY9k~t-tal~ll1atrnlk,' ha az úgyn~yez~ft.f~st:ít?(;'ePfÍAr0,;s.~ffiit
juk ki az~§~lyhány~qqs()~at.Nbb~P:JIZ esetb{!nmin4:y.égig.~gy.kat~gQr!~9.z y~~?o
nyítunk, jel~ni~setben .c:l.~y()\cáltaléÍJlost vagy keves~\1!>et:,,~g:z:Ytta.ny*k.gy~:qt1el<ei
hez viszQnyítjllk.a többieket
A nyolc általános iskolai osztálynál nem többet végzettanyák gyermekei mennyivel
nagyobbi:~~111y(!l.taJ11f.b~(l's;toY:irk'?inkábbszakmu1f!.IH!t§(irpziji§lfg{4RlJ1H'1'I1 i n t

. " középiskolában, a képzettebb anyák gyermekeihez képest
'_,:,",'

'-,::0',"'''.','

"

Képzetfebbanyák iskolai "égZettsége
SzaRmunkás~épző
....
Szakközépiskola
Gimnázil.Jin.'
Felsőfok

'

.::l".. '!"'l'':;'''''''".i

Giml1ázium' ,

2;2.1í"'·
3,22

'2'Ö5
5:66

4,~~
9i~

...§~J?:9;, .

lE),~~8

A fentitá~l~~an a~láijijIf, :~6~.mekkora eSélli$I~·~~~:shJ~~:~.I~~R,:z:rH~H{!~b
anyák gyel}1}~Re! a,s~~,á*~p~qis~?~át~" s~~~~pi.s1{91@R?i~~tp~~~i:()sz
lop), illetve agimn4:z:itl~h():l0S)~b;.()lda1i oszlop) ~ép~~~;~,~~g~~~eb1J:~Il~,*gy~rIPe
keihez viszonyítva. Jóllátható, h()gy a képzetlen szü1ő}{'gyerillekeiasié:lkkŐzépiskolához képest négyszer akkora eséllyel, a gimnáziumhozképesttízszer akkora esélylyel választják a .szakmunkásképző iskolát mint a .gimnáziumot yégzeftanyákgyermekei. Drámai a kü1ö~bség~;felső~~kot végzettanK(Íl(;és:a.képzetle~~b?any,ák
gyermekei ~ö~~tt· is. '~'" u~~~!>,iak?~-ször (!) inkább válasZíjálea sZákIIlUnkásképző
iskolát a gimnáziumhoz képest, mint az előbbiek.
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A csalrá:ru,kultp.fális:1Iaiter és ;az'egyénídöntés,szétepe
A

t;~b~~~~~~~ko~t~gálVafe;~etül~et ~~#c~~~'~ti!ljS sokat

vizsgált,~éf(l~s,hGgy,:Ill~ll1lyire"~~folyásoljajazt ;pusztán;a. családMy:sad~lftíi • ·hátter~,
kultuf~is)beállítódá~a"rvagYfsZerepet .játszik-e .mégTval(lIl1ilyell.'Tacionális;· egyéni'

dönté~i1is;"al~mily~nk?1~sé~.;haszOIlel~mzésazegyénré~zéFőlii~bbal1~ihogy. hol ta-

nul)o~.\~~~~bha.gyereke~(.J:3,o\li?on).t,

i', ... ' . .' .....:'.',",.. .. . .

Altaj~J1ps~ .tap~szt.~a!;{!h.~~\3,::?J/is~ol.áza.Uanabhi~sszegéllY~p~;;~zjil~k;gyermek~i

kiseb}j~F~Yba.n;tan~~tR"áphköNépisk~lában;i1letveJelsőf61fQn,Illint ~ .iskolá-,'·
zottabljnjobb.mó~lÍsiiHőkgy,~rIl1ekeL:i;Yan~;akiiezt;a;~önbs~getia~lol'loöző, családi ;h~!t~~cd,rende~~z9'gy~fll1el<(!k eltérőnyelYi;kés~s~geivel;m~gyatázza..'Van;

aki ,sze~ip.1!~,ma~ar~ta:l",ijo~;a.;.keyésbé.is,~óláz?tt~Ziilőkkisebb'ér-té]{et,tulajqOr
nítan~:f~i~ulásnal{.i:E:gytová~bil11a~arázat'szerinta;szegényebb'(;s~AdOl< egyfaj.-

ta költ~~&~haszon;mérlegelés,.a1ápjánmondanakde .gyermekei~;t~~~~bt~níttatásár61
(Mo~~Rll~L
........• ' i . <
... ". ....
.'. . ....... .... ............i~J"'·'·(i},·,/
MeWif~g;áltuk az,is~~lá:?tt~s~tk~vésbé,iskolázotts~I~~~~n~~flfB~~pes,. illetve jó.,t~RlmfID~ere~~l}~·.~~~rt.~:rn!~~i~~k:~~z~p.i;sko~~ic:!?yál)B:tél~~~s~aspiI·á0
cióit;;.~~nnyiljep-;cs}Jl<i·f'hy(!l~i• ·.~~s:l~~gek,szá1l1Íta~~~i~gy~~~11zq9R:~!'J;wWmány~
eredrnéll~YelJe~del~ez{5i{9j~OJ.(élti.öS~t~h~soillítv~1;a'~r~~c1.(l}~i;c1~ét~~e~vk:~tötti kiilönbs~gp.~k~elkenene(~IlIiie<~egy,egye~es. von~at'kap~~);:"(lJ11ennY~lJell)wiszont.~
társ~d~lp1j;' ~étegelqlek{a;tanulás!3rántieltérő éltt~tiídje a'~ag}'%éÍz6(Ok,i'Ú&Y a. társél:
da1mi!;r~!rgek~közötti.ik~l?l1bségl1e~·.a;továbbtaIlul?si·;aspirAf.~qttteldpl~e.;meg kell
marac1.nia;;a,.·diák~t~ullllá~yi:e!ecltnényétől·fiiggetlenülf(l<~t:}J.~!liU~lIloswona1

ala.:

kulha~}~~)v"(]wél?is;~trffi1)'il)ep!·csaka,tová~bt~lllási~~ti;. c.~at~~~éltt~tűd:a.; dönt?~

úgy aziskolázoUszül9kgyerUie].(eivárhatóan atanuJiriáriyieredi1i~Iiytől.függetk~7
nül a magasabb pr~sztízsŰg;illll1~~unlOkba~, az iskolázatlanabb szülők gyermekei
pedig aszakmunkásképzőkben: tanulnánaktbvább.

I~;~IC!S~R!W y~gf;e!!S~gŰ~p~,gx~.rl1lek~~.",1.~g~~~~gZe~SégŰapa~y~r:rTle~el
;":1Vflrg;egyZe/.al~cs3nYVégz~ttseg=;nirü:serettiégi]e;~magás,v~iicttseg=:=van.ér:e~Úgij~
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Am~nnyiben .~'füt9n99~Q\r~tegekgyYrA}e~~~11~15,~ttM9)49~~Pl?t,<mWéÍsi:a~piráC,Í<li
mögött bizonyos • ~ölt~ég- h.aszonelrITlZésbúji!{ In~g,úgy{eltételezhrtő, .hog~. Jobb'
módú·.:~salá~ok,}sz~r~~yeh,?en. tanllló)gyen,ne~~i1cn?;váb9ta.I1p1ását,js· •. ~naI1szíropú
tudjálqi:mí~!a.\szegél}yeBtJ,;j~kol~Aall~?o,.·.~~~~doJfX;~~,~1-~R~,n.I~111~"4bp~U1ásii . g()IJ:~ • '
téseket' sokkalijobpaIl..bef()lyásQlj~\'a,tanulITl~yi?előIIle~~t7k:~~~.;akkor·.·.·érde~y§;:
vállcilniuk'a.·h9s:'?-3~pAd~ig~tart9"toy~bgt~JIl~~.;J.cölt~~~~it;~~J:i~. ~i~()s~p~.a.j()vő~7~.)
megtériilés, v~~i~~a. a~erek·. valQbanjó~tag}lL;~1~z;~~~IlY7??,;\'!iskolázat1an,~b~i
családok .teháter~~~~~~~ebek.az·iskolailtelj;~s.ítrri~~yel,~z;~~lJ~Il;;eIlllek'.1föyetke~é~
ben nri,~él·j~bb . ~ngyere~:t~J1~mállyi;eIemn~,llye;··)~Í1Í1á~[,·,i%~pb;lTIérs,~~tpdiki·~:=:,tQ~i
vábbtanulási)'.éM:ányo~banl11u~él~~z~.•. 1<1ü1ö.p~séB'i';a,;!l<WRllÖ~~p~.társéld(l1milirétegb~~:

a

szárm~ó··ta.J1ul?l\.~öz~1í;~oKs9nYi,B911~on),;'i\Z,;~lp~őc~1:>r~ü,épF>en,ezt.a;t'es~tet.1lilI~J
tatja~·v.~~isa·:1"0ssz'tan'46.(Jiá]{{)kk~zött/a~.i~~plát()~~op;~~~?We1:~~~~elkezQ"'~~7\
rekek"D:a?Y0bb~~áriYb:éll1.·tanlllnal{.to~ábbkÖ2:~pi,~kolálJ~;~i~t .• iskol~t1anabh.szik
lőkkel.irendelkezŐ~F§aik~;viszont.a •. jó•• tanlllókd()f;ében;:.sz~.J;lte·eltűnni.·láts~iaik~~·

csoportkö~i~lö~lJség".

. '. . •.. . ' . > . , •• . . . . \,,;.k:h(;
Min4a.z()n~té~h·;~m~PntilJrn~~~f!;W~~gá1j1lk;l • •gi.$1~~~i·é~;a.;~.~~~~pi~kqlai
tovább~~Illll~s;i,'s~1Jq~~?~~t;.:a.~'.tfP'l~zt~~~~··.:~B~ .• ~·:·~!W9~~íni~S~!é!l··.a:kiilönJl,~~2

gek feI9rős~dJi~k;'~~iil9.gP9zR~~sae~p1i.h~1t~ríí·:c§a1~q~~·d.~hlan~1~~i~~fI11ekeük();i
zött,. f\.;,m~n~Álln1Pél11~y~6·toy~bbtél11~*süszál.1déko~<~.;.!lilCf2~,?~?~.~nd\~>i~",

kolázottabb,.trnill.d·;~/k:eveslJ~r;isk01~ott 'cs~144~k'·r9~~~1'!'Ull1.ló}9Y~fll1:k(?~\ ·.kö~

ugyanolyaIlikis··aréÍIlrp:m~'.hétszáia1é~ . . körültalni111~~'}oy~lJpgi~~lpl1ban,.vAz

olló vis~ont1Uszéle~;~dik;;al1~1'é)fj9;tanU1ó~~?:z;érii.~;J()ft·.w~r!c!.gen~l1~gy.a.különb~~g
a különböző·iskoláZ:Qtt.ságú'9sa1áé1()~jól.tanu16gyerf\1~~ei,k~zöttJ a.·~~illllláziumi;tQ?
vábbtanulási.·.'száJ:J.dékot ·il1etően;·:tl!t.:tehát,·'márérvényesü~x?~'·családi~k;u.ltuFá1is •. 11áli
tér
·.•. i}i.I>.'\~.·.}i;;;;.·•.·•.• ' . . ····.L.}··:,;~:t.!;';;}··}.;H·~~·\,>i;.··,
A

.gimnaZiumban~tOvab\~t~~.~i~i~;~~d~k~~i&,i~/,····.··:·."'.
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A szakkö~é;isk~lá6~• ·t<>vábbiiUtliiók •. körébéh.-visZ()ht'élit•. :rátj~,'Hijgy,\ez.··az .iskolatípusegyfajta kiegyenIítő.szerepet tölt be, .Az,jskol~Qttabb.apákgy~l"wekei közül
inkább a kevésbé jól tanulók választják, .a kevésbé isIcolázott. apák gyermekei közül
pedig inkább a jobban tanulók. Azt mondhatjUk, hogy a gimnáziumi továbbtanulás
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a munkaerőpiacon csakakkobtéfÜlniegdgaZán;cha1utána.\vánesély a még több évig
tartó felsőfokú továbbtanulásra is, v~gyis. a .gimnáziumi továbbtanulás igaZán csak a
. jobb módú, .
.
alternatívát. A szegényebb
aszakközépiskolát, amelynek
, hanem a
munkaerőpiacon ha~;m6siltJi~iQ;~~ZaJkili~iiisiller~teK:át~tlalsa..
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jó tanuló

.'" ...•·. ·.l.él.lac$()nyiy~gz!áttségű apa· gyermeke

rielIl;p~~;~~nbáitl~i:'& egyfujíiÍr~qr~~~;IUérlegelés is

Látható, hogy
dönt a tanulók általános iskola utáni továbbtanulási sZándékainál. .Erdekes viszont,
hogy a távolabbi elképzeléseket, a középfok utáni továbbtanulási, illetve elhelyezkedési szándékokat illetően felerősödik· a családi háttér szerepe, és. szinte-szinte kizárólagossá válik. Ú gy tűnik, hogy a rövidebb· időhorizontú döntéseknél inkább a racionális mérlegelés játszik szerepet,míg.atávolabbijövőt - am.elyre nézve sokkal
kevesebb konkrét információval rendelkezik az egyén - egyértelmüen a családi háttérből fakadó kulturális indíttatás vezérli. A következő .ábrán .látható majdnem párhuzamos egyenesek azt mutatják, hogy az iskolázottabb szülők gyermekei általában
nagyobb arányban tanulnak tovább a középfok után is, mint a kevésbé iskolázott
apák gyermekei, függetlenül attól, hogymilyeri az általános iskolai tanulmányi
eredményül<:.
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A középfok után tovább tanulni szándékozók.(%)
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