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Információ, tudás, döntés

Marosi Ildikó*

A  CSALÁDI ÉRTÉKEK SZEREPE 
A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TUDÁSÁRAMLÁSBAN

Az egyéni, személyes tudás fontos eleme a meghitt, személyközi, nem nyilvános családi tudás. Kérdés, 
hogy az idősebb generációk át tudják-e adni a tudásukat a fi atalabb generációknak? A generációk 
közötti tudás áramlásban a család szociális szerepe meghatározó, miközben maga a család is átala-
kuláson megy keresztül.
A tacit tudás átadására és a szocializációra irányuló kvantitatív kutatás magyar felsőoktatási hall-
gatók körében zajlott 2013. augusztus 20. és 2013. október 6. között. Eredményeink szerint az Y ge-
neráció kevés olyan tevékenységben vesz részt aktívan, ahol az idősebb korosztállyal közös élményre 
tesz szert és tudást, tapasztalatot vagy hagyományt tud(na) átvenni. Amennyiben a fi atal generáció 
aktívan részt vesz tanuláson, munkán kívüli, nem öncélú tevékenységben, az visszavezethető csekély 
számú, otthon, a családban elsajátítható értékekre, ezek az engedelmesség, a felelősség, a jólnevelt-
ség, és végül a vallás.

BEVEZETÉS

A szakirodalom a tudás számos típusát különbözteti meg, illetve értelmezi egyéni, csoport és szer-
vezeti szinten. Jelen tanulmány az egyéni tudással, azon belül is a tacit tudás átadásával foglalkozik. 
A tudás megszerzésében a szocializáció jelentős szereppel bírhat, a szocializáció és a tapasztalati 
tanulás révén a tacit tudás elemei – különösen az értékek – nehezen, lassan, de a referens személyek 
hatására változtathatóak. 
A cikk elméleti fejezetében rövid feldolgozásra kerülnek a tudás fajtái, a tudás átadás fajtái, az érté-
kek, valamint a generációk jellemzése. Ehhez illeszkedően a gyakorlati kutatás részletei és eredmé-
nyei kerülnek bemutatásra. Az elemzések tárgya az Y generáció aktivitása, szocializációs (tapasz-
talati tanulás formái), a család működésének jellemzői, a családban elsajátítandó értékek közötti 
összefüggések feltárása. 

TUDÁS FAJTÁI, A TUDÁS ÁTADÁS FAJTÁI

A tudás ,,az információ értelmezett, szubjektív formája, produktív módon használt, aktivizálható, 
jelentéssel bíró információ, amely magában foglalja az alkalmazás és felhasználás képességét”. 
Szabóné, (2007): p. 35. A meglehetősen nagyszámú szakirodalom jellegzetesen három: az egyéni, a 
csoport- és a szervezeti szinten értelmezi a tudást.  Tanulmányomban az egyéni szintű tudással fog-
lalkozom. A szakirodalmi „személyes tudás” alapmodell Polányi Mihály nevéhez köthető. Szerinte 
a tudás a jéghegyhez hasonlít azáltal, hogy „többet tudunk, mint amit el tudunk mondani”. Polányi, 
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(1997): p. 170. A látható explicit rész a szavakkal leírható, számokkal kifejezhető, kommunikálható, 
másoknak átadható, elmondható, megosztható tudás, akár adatok, képletek, kódolt eljárások vagy 
egyetemes alapelvek formájában. A többi a rejtett, implicit tudás: tapasztalatok, események, visel-
kedésmódok, minták, törvényszerűségek és összefüggések. A tacit tudás technikai vagy kognitív 
eredetű; mentális modellekből, értékekből, hitből, észlelésből, intuícióból és feltételezésekből épül 
fel (Smith, 2001). Az egyén a másoktól örökölt tudást beépíti a saját tudásába, így szerez új ismere-
teket. A Nonaka – Takeuchi szerzőpáros hallgatólagos tudásról beszél, amely nehezen megfi gyelhető 
és kifejezhető. Nonaka – Takeuchi, (1995): p. 56, 73. A hallgatólagos tudás további jellemzője, hogy 
személyes, környezet-specifi kus. Szubjektív véleményekből, ösztönös megérzésekből, előérzetek-
ből, kognitív és technikai elemekből áll, amelyeket nehéz átadni. A hallgatólagos tudás csak egy kis 
része a tudásnak, és az implicit tudástól nehéz megkülönböztetni. 
Nonaka és Konno a tudás létrejöttét az explicit és a tacit tudás közötti interakció spirális, dinamikus 
folyamataként írja le. Nonaka – Konno, (1998). Nonaka és Takeuchi (1998) szerzőpáros a tacit és 
az explicit tudást szerves egységként kezelik. Nonaka – Takeuchi, (1998). Nonaka négy állomásos 
modelljében a szocializáció, externalizáció, kombináció, valamint az internalizáció jelentik a tudás 
létrejöttének, alakulásának folyamatát. Ebben a folyamatban az egyének társas érintkezésével kelet-
kezik és a használat során formálódik, bővül az új tudás. A modell az egyéni, a csoport- és a szerve-
zeti szintű folyamatokat fogja össze, melyből a jelen vizsgálat tárgyát a szocializáció képezi, így ezt 
ismertetem részletesebben.
A szocializáció a tacit tudás egyének közötti megosztása. Itt a tacit tudás leginkább az együttes 
tevékenységek, a közös időtöltés, a környezet megismerése útján cserélődik az egyének között és 
nem írásos vagy szóbeli instrukcióknak köszönhetően. A szocializáció hosszú folyamat, időt igényel, 
mire valaki megérik egy újfajta, másképp gondolkodásra vagy megérti mások eltérő gondolkodását. 
Ahhoz, hogy a szocializáció végbemehessen, három feltétel szükséges. Lényeges, hogy az egyén 
nyitott legyen a többiek és a környezete iránt, empátiával rendelkezzen. Ugyancsak szükséges a 
fi zikai közelség követelménye, mivel az információ áramlása, a tudás átadása direkt, közvetlen in-
terakciókon keresztül valósul meg. A tudás megosztásához, elterjesztéséhez az átadás helyszínét is 
biztosítani kell.  
Varga szerint a családi tudás intim, személyközi, meghitt, nem nyilvános egyéni tudás. Varga, (n.a.). 
Szerinte az egyik fő kérdés, hogy a családi csoporttudás és tömegkultúra tudás segíti-e vagy éppen 
károsítja a családok életét és együttműködését. A másik fő kérdés az a domináns tudásszerzési fo-
lyamat, ahogyan a családtag a formázott köztudást megszerzi és belsővé teszi. Ezeknek megfelelően 
minden családnak megvan a maga tudásrendszere. A szocializáció tehát azért fontos, mert a tacit 
tudás nem mindig tudatos – lehet hiedelem, attitűd és érték is – amelyek csak nehezen és lassan, főleg 
referens személyek hatására (ha egyáltalán) változnak.
A tudás megszerzésének egyik módja a tanulás. A szocializáció egy olyan tanulási folyamatként te-
kinthető, amely során az egyén a társadalomból érkező információkat befogadja, feldolgozza, elrak-
tározza és felhasználja úgy, hogy minél jobban megfeleljen a társadalmi követelményeknek. Juhász, 
(2008): p. 33. A tanulás folyamatát több elméleti megközelítés magyarázza, melyek közül a szociali-
zációval kapcsolatosan kiemelendő a tapasztalati tanulás modellje. Kolb modellje – amely összeköti 
a különböző tanulási modelleket – a tanulást a cselekvés, a visszatükrözés, a gondolkodás, a döntés, 
új cselekvés állandó, ciklikus körfolyamatként értelmezi. Kolb, (1984). A tapasztalati tanulás eseté-
ben az egyének, szabadon határozzák meg a saját tanulási irányukat. Sárvári, (2000). 
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ÉRTÉKEK

A társadalmi rend reprodukciója tekintetében az értékeknek a generációk közötti átörökítését rögzítő ka-
pocsnak tartják. Lesthaege – Moors, (n.a.). Az értékek  lehetnek genetikus eredetűek, illetve tanulás útján 
formálódóak: a nemzeti kultúra, a szülői minta, a tanári, baráti és hasonló környezeti tényezők által befo-
lyásoltak. Az értékek olyan, viszonylag tartós meggyőződések, amelyek szerint egy bizonyos viselkedés-
mód vagy életcél a személy vagy a társadalom számára előnyben részesítendő annak ellentétével szem-
ben. Rokeach, (1973): p. 5. Az általános értékek az élet egészével kapcsolatosak, pl. egyenlőség, a család 
biztonsága, önmegbecsülés. A speciális értékek az élet egyes területeire vonatkoznak, pl. kemény munka 
értéke, kreativitás, függetlenség, engedelmesség, jólneveltség, felelősség. Robbins, (1998). Az értékeket 
úgy sajátítja el az egyén, hogy integrálja a saját tanulási tapasztalatait a szociális csoportjaiban uralkodó 
normákkal, majd ezeket együtt internalizálja. Schwartz, (1992), in: Berta, (2010): p. 19. 
A szociológusok által 33 országban végzett Európai Értékrendi kutatás szerint a megkérdezettek 84%-a 
értékeli úgy, hogy a család, mint érték nagyon fontos. EVS, (2010). Ez azért is külön fi gyelemre méltó, 
mert Európában a demográfi ai trendek szerint egyre kevesebb gyermek születik. A XXI. századi új de-
mográfi ai átmenetben a csökkenő gyerekszám mögött megfi gyelhető az individualizáció erősödése, az 
értékek elmozdultak az autonómia, a magánélet, az önmegvalósítás és a személyes boldogság irányába, 
ugyanakkor a kollektív célok értéke gyengült. Ezt illusztrálja az a folyamat is, amely szerint a szülők a 
gyermektől az engedelmesség helyett inkább a függetlenséget várják el. Halman et al, (2011): p. 35. 

 
A GENERÁCIÓK JELLEMZŐI

A különböző életkor csoportok (generációk) eltérő attitűdökkel, magatartással, elvárásokkal, szo-
kásokkal és jellemzőkkel rendelkeznek, amelynek lényegi kivonatát az 1. táblázat tartalmazza. 
Hammill, (2005).

1. táblázat 
A KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK SZEMÉLYES ÉS ÉLETSTÍLUS JELLEMZŐI

,,Baby Boom”-hoz tartozók
(1946-1964)

X generáció
(1965-1980)

Y generáció
(1981-2000)

Kulcs-
kompetenciák optimizmus, bevonódás szkepticizmus, rajongás,

informalitás

realizmus, 
bizalom, extrém 
szórakozás,
csoporthoz 
tartozás 

Család széthullott kulcsosgyerek (sokat van egyedül, 
mert szülei dolgoznak) családegyesítés

Oktatás/képzés születési jogon célhoz vezető út hihetetlenül drága

Kommunikáció, 
média

nyomógombos telefon
bármikor hívható

mobiltelefon,
csak munkával kapcsolatosan hívj

internet, 
videotelefon
e-mail

Pénzkezelés vásárolj most – fi zess később óvatos, konzervatív
spórolás

keress, hogy 
költhess

Forrás:  http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm alapján Hammill, (2005) 
saját fordítás
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A 2011-es népszámlálás adatai szerint a 20-29 évesek száma 1 229 ezer fő, ami a teljes népesség 
mintegy 12%-a. A fi atal felnőtt (posztadoleszcens) korban lévő fi atalok sajátos kényelmi helyzetben 
lehetnek, mivel egyidejűleg felnőttként pénzt keresnek és élvezhetik a szabadidejüket, valamint a 
családon belüli védettséget gyermeki státuszban azáltal, hogy nehezebbé vált az önálló egzisztencia 
megteremtése és a szülői ház elhagyása. Magyar Ifjúság, (2012). 2011-ben a 20-39 éves korosztály 
tagjainak 37%-a élt a szüleivel gyermekstátuszban. Harcsa – Monostori, (2012).

Fentiek ismeretében fogalmaztam meg a következő kutatási célokat:
 Annak feltárása, hogy a családon és a tanuláson/munkán kívül az Y generáció milyen tevékeny-1) 
ségeket végez.
 Annak feltárása, hogy ezekben a tevékenységekben való aktivitást (együttműködést) milyen 2) 
családon belüli jellemzők és családi értékek befolyásolják.
 Az Y generáció véleményének megismerése arról, hogy az értékeket hol kell elsajátítani.3) 
 A családok működési jellemzőinek megismerése.4) 

A KUTATÁS MÓDSZERTANA, MINTA

Kvantitatív vizsgálatom módszere az online, strukturált kérdőívezés volt. A felmérésre 2013. augusz-
tus 20-tól október 6-ig került sor, hólabda típusú mintavételi technikát alkalmazva. A kérdőívet az 
Y generációból (18-33 évesek) 344 fő töltötte ki, jelen tanulmányban az válaszaikat dolgozom fel, 
„minta” alatt ezt a válaszadói kört értem. Feltételezések:
H1 Az Y generáció kevés olyan tevékenységben vesz részt aktívan, ahol az idősebb korosztállyal 
közös élményre tesz szert és tudást, tapasztalatot vagy hagyományt tudna átvenni. 
H2 A fi atal generáció ilyen jellegű aktivitása visszavezethető csekély számú, otthon, a családban 
elsajátítható értékekre.
H3 Az Y generáció családi értékfelfogásában tükröződik, hogy kitolódik az önállóvá válás ideje.
A válaszadók regionális megoszlása:

Észak-Magyarország 29 fő (8,4%),- 
Észak-Alföld 14 fő (4,1%),- 
Dél-Alföld 24 fő (7,0%),- 
Közép-Magyarország 202 fő (58,7%),- 
Közép-Dunántúl 35 fő (10,2%),- 
Nyugat-Dunántúl 21 fő (6,1%),- 
Dél-Dunántúl 19 fő (5,5%).- 

A minta többsége (72,7%-a) férfi , 27,3%-a nő (94 fő).  

ESZKÖZ ÉS ELJÁRÁS, ADATELEMZÉS 

A kutatásban alkalmazott kérdőív fejezeteit a 2. táblázat foglalja össze. Az együttműködés és a csa-
ládi érték témaköröket, valamint a háttér információkat kerestem.
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2. táblázat 
A KUTATÁSBAN ALKALMAZOTT KÉRDŐÍV FELÉPÍTÉSE

fejezetI. 
Együttműködések

fejezetII. 
Család, értékek

 fejezetIII. 
Háttér információk

Különböző korosztályokkal való 
együttműködés
A különböző korosztályok 
munkavállalói tulajdonságok 
szerinti értékelése
Elméleti magyarázat fogadása
Tanfolyami részvétel másokkal
Tanácsok elfogadása
Tanulandó és tanítandó
Tanulás melletti elfoglaltságok

Családra jellemző értékek
Életcélok
Társadalmi értékrend

Életkor
Iskola
Évfolyam
Nem
Lakóhely (megye)
Lakóhely településtípusa
Háztartásban élők
A szülők iskolai végzettsége
Észrevételek, megjegyzések

A kérdőívben összesen 29 kérdést tettem fel, ebből 10 nyitott volt, a többi 19 zárt (feleletválasztós), 
ezek többsége eldöntendő vagy alternatív zárt kérdés (nominális skálák). 
A statisztikai elemzést az SPSS 20.0 statisztikai programmal végeztem. Mivel a kérdőívet kötelező 
kérdésekkel szerkesztettem, így nem keletkeztek hiányzó adatok. Az eredmények megismeréséhez 
nélkülözhetetlen leíró statisztikákon túl (számtani átlag, gyakoriság) több változós elemzéseket vé-
geztem az összefüggések feltárása érdekében: kereszttábla és korreláció elemzéseket, továbbá egyet-
értés vizsgálatokat.. 
A hipotézis vizsgálatokhoz indexeket is képeztem. Az index szerkesztés olyan adatredukciós eljárás, 
ahol több, különböző mérési szintű alapmutató összevonásával egyetlen változót hozunk létre. Az 
egymással összefüggő változók vizsgálata után a kiválogatott és egy-egy indexbe tömörített értékek 
informatívak és az átlagértékekhez képest többet őriznek meg a tartalmukból, ugyanakkor egyszerű-
sítik a további elemzéseket. Az indexek szerkesztéséhez az változóknak azonos nagyságú, fokozatú 
skálákat kellett tartalmazniuk a válaszadás azonos iránya (pozitív skálák) mentén. Az indexek leg-
magasabb, 100%-os értéke az „ideális” értéket mutatja, ahol mindegyik vizsgált tényezőre a legma-
gasabb minősítést kaptuk, a 0%-os érték pedig a legkedvezőtlenebb helyzetre utal.

KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Tanulás/munka melletti elfoglaltságok

Az Y generáció által végzett tevékenységekre vonatkozó eredmények azt sugallják, hogy a fi atal 
válaszadók a tanulás mellett leginkább azokkal a tevékenységekkel foglalkoznak, amelyek az ő ked-
vükre vannak (sport, kirándulás). Esetleg – mert külső kényszerből vagy belső szükségletből adódik 
– rendszeres vagy alkalmi jelleggel az otthoni házimunka végzése, a tanfolyami részvétel, helyi 
kezdeményezés (pl. falunap). A további vizsgált elfoglaltságok: betegápolás családon belül vagy 
kívül, házimunka családon kívül, civil szerveződés (pl. polgári védelem) és hagyományőrzés mind 
olyan tevékenység, amely másokra irányul, másokért végzendő, nem öncélú, és nem utolsó sorban 
az idősebb generációval kapcsolatos – mindezeket azonban a válaszadók többsége nem, vagy csak 
csekély arányban, alkalomszerűen végez. 
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3. táblázat 
A TANULÁS/MUNKA MELLETTI EGYÉB ELFOGLALTSÁG ELŐFORDULÁSI ARÁNYA 
AZ Y GENERÁCIÓ KÖRÉBEN (%)

Nem végez Alkalomszerűen végzi Rendszeresen végzi

Betegápolás családon belül 76,9% 17,8% 5,2%

Betegápolás családon kívül 95,8% 3,3% 0,9%

Házimunka családon belül 19,7% 37,9% 42,4%

Házimunka családon kívül 78,1% 18,3% 3,6%

Civil szerveződés 90,3% 7,0% 2,7%

Helyi kezdeményezés 56,5% 35,7% 7,8%

Hagyományőrzés 70,4% 24,4% 5,2%

Sport 14,1% 41,2% 44,7%

Tanfolyam 29,9% 53,1% 17,0%

Kirándulás 10,9% 56,6% 32,4%

A CSALÁDOK MŰKÖDÉSE

A felmérésben résztvevőket megkértem arra, hogy 1-5-ig terjedő Likert-skálán értékeljék, hogy a 
családot az alábbi tulajdonságok mennyiben jellemzik. Ezekből az állításokból képeztem ún. indexe-
ket, amelyek az állításokra adott válaszokat tömörítik egyetlen mutatóban.

Az ,,elvárások index”  azt mutatja, hogy a család milyen elvárásokat fogalmaz meg és támaszt a 
tagjaival szemben. Összetevői:

 A családomban fontos, hogy ki milyen teljesítményt nyújt (akár iskolában, akár munkahelyen).1) 
 A család minden tagjának megvan a rendszeres feladata (pl. valamely házimunka).2) 
 A családomban fontos az önállóság.3) 
 A családomban alapvető elvárás, hogy felelősséget vállaljunk a tetteinkért.4) 

Az „egység index” azt fejezi ki, hogy a válaszadó szempontjából a családban mennyire fontos az 
összetartozás, a család egységben kezelése, a hagyományok átörökítése. Összetevői:

 A családom hétvégén egyidőben, egyszerre ül le az ebédhez.1) 
 A családi ünnepeket mindig együtt tartjuk.2) 
 A családomban rendszeresek a rokonlátogatások.3) 
 A családomban fontosak a hagyományok őrzése.4) 
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A „viszonyulás index”  azt mutatja meg, hogy a családon belüli kapcsolatokat, azok minőségét ho-
gyan értékeli. Összetevői:

 A családomban fontos a kapcsolatok minősége.1) 
 A családomban fontos az egymás segítése.2) 
 A családomban alapvető érték a bizalom.3) 
 A családomban alapvető fontosságú az őszinteség.4) 

A „test és lélek index”  a fentieken túlmenően a testi és lelki egészség, valamint a hit tényezők értékét 
összesíti egy mutatóban:

 A családomban fontos a családtagok egészsége.1) 
 A családom tagjai számára fontos a vallás.2) 

A felmérés eredményei szerint a családon belüli kapcsolatok minősége (viszonyulás index 79,52%) 
a legmagasabbra értékelt jellemző, ezt követi a családtagokkal szembeni elvárás (elvárások index 
73,27). A család egysége (összetartozás, kapcsolatok tartása) az előzőektől valamelyest elmarad 
(egységindex 65,66), az egészség és a vallás fontossága pedig az utolsó helyre szorul az előzőekkel 
szemben (test és lélek index 61,01).

AZ ÉRTÉKEK ELSAJÁTÍTÁSA

Az EVS kutatás úgy tette fel a kérdést: „Egyetért-e azzal, hogy az értékeket otthon kell elsajátítani?” 
A kérdőívben ettől eltérően kérdeztem rá az értékek elsajátítására: „Ön szerint hol kell elsajátítani a 
következő értékeket?” Az Y generáció szerint leginkább a jólneveltséget, a takarékosságot, illetve az 
önzetlenséget, az engedelmességet és a toleranciát kell otthon megtanulni. A felelősségérzet tekin-
tetében már megoszlik a korcsoport véleménye. A függetlenség, az eltökéltség és kitartás, a kemény 
munka értéke, valamint a kreativitás értékek esetében pedig megoszlik az otthon szerepe az iskolával 
és a munkahellyel.  
Az értékek közül számos esetben jelentős eltérést találtam az Európai Értékkutatás (EVS) eredmé-
nyei és a jelen felmérés eredményei között. Három értékkel kapcsolatosan az EVS eredményei mesz-
sze magasabb arányokat mutatnak, mint a jelen mintában szereplő Y generáció:

a felelősségérzet esetében az EVS 76%, míg az Y generációnak mintegy fele (52,9%) gondolja - 
azt, hogy otthon kell ezt elsajátítani,
a függetlenségről az EVS 76%, míg az Y generációnak alig egyharmada (32%) véli úgy, hogy - 
otthon kell megtanítani,
a szorgalomról az EVS szerint 76% véli azt, hogy otthon kell elsajátítani, míg a mostani válasz-- 
adók egyötöde (20,6%) ért ezzel egyet.

A következő értékek esetében az EVS eredményei maradnak el jelentősen a mintában szereplő Y 
generáció által adott válaszoktól:

az engedelmesség tekintetében az EVS válaszadók szerint 42%, míg a minta nagy része (70,6%) - 
gondolja ezt otthon megtanítandó érték,
a vallásos hitről az EVS eredményei szerint 22,0%, a válaszadók szerint 44,5% véli azt, hogy - 
otthon kell elsajátítani,
a takarékosságról az EVS válaszadók mintegy fele (49%), a jelen kutatásban válaszadók jelen-- 
tős többsége (87,5%) gondolkodik családi feladatként,
az önzetlenséget az EVS válaszadók egyharmada (34%), míg az Y generáció 79,9%-a tulajdo-- 
nítja otthon elsajátítandó értéknek.
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4. táblázat 
AZ ÉRTÉKEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE AZ Y GENERÁCIÓ VÉLEMÉNYÉNEK 
MEGOSZLÁSA SZERINT, VALAMINT AZ EVS KUTATÁS EREDMÉNYEI SZERINT (%)

Érték
Az EVS (2008) 
szerint otthon
kell elsajátítani

Jelen kutatás válaszadói szerint az értékeket 
hol kell elsajátítani

otthon iskolában munka-
helyen egyéb

eltökéltség és kitartás 29% 29,4% 42,2% 18,0% 10,5%

felelősségérzet 76% 52,9% 18,9% 24,7% 3,5%

jólneveltség  83% 86,3% 5,5% 6,1% 2,0%

függetlenség 76% 32,0% 28,2% 16,9% 23,0

engedelmesség 42% 70,6% 21,2% 4,9% 3,2%

vallásos hit 22% 44,5% 4,4% 1,7% 49,4%

takarékosság 49% 87,5% 5,8% 3,2% 3,5%

tolerancia és tisztelet 71% 70,6% 17,7% 8,1% 3,5%

önzetlenség 34% 79,7% 14,2% 2,0% 4,1%

kreativitás (képzelőerő) 16% 16,6% 63,7% 12,2% 7,6%
kemény munka értéke 
(szorgalom) 76% 20,6% 42,4% 33,1% 3,8%

A következő lépésben összekapcsoltam a családok működését jellemző indexeket azzal a kérdés-
körrel, hogy az értékeket hol kell elsajátítani. Az eredmények visszaigazolják, hogy a családon belül 
kapcsolatok minősége meghatározó a családon belüli érték elsajátításában, a kivételek közé azok 
tartoznak, amelyek egyébként sem tartoznak szorosan (EVS eredmények szerint) az otthon elsajátí-
tandó értékek közé (kreativitás és vallásos hit). A felelősségérzet és a jólneveltség, valamint a takaré-
kosság tekintetében a családban megfogalmazott elvárások és a család egységessége, összetartozása 
szintén meghatározó jelentőségű. 
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5. táblázat 
A CSALÁD MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS INDEXEK ÉS AZ ÉRTÉKEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK 
STATISZTIKAI KAPCSOLATAI*

Érték Elvárás 
index

Egység 
index

Viszonyulás 
index

Test és lélek 
index

eltökéltség és kitartás p=0,017

felelősségérzet p=0,020 p=0,011 p=0,005

jólneveltség  p<0,000 p=0,005 p=0,003 p<0,000

függetlenség

engedelmesség p=0,012 p=0,001

vallásos hit p<0,000

takarékosság p=0,006 p=0,005 p=0,002 p<0,000

tolerancia és tisztelet p=0,006

önzetlenség p<0,000

kreativitás (képzelőerő) p=0,024
kemény munka értéke 
(szorgalom) p=0,022 p=0,001

* Khi négyzet kétoldali szignifi kancia értékek

AZ ELFOGLALTSÁGOK – CSALÁDI MŰKÖDÉS JELLEMZŐI – ÉRTÉKEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A tanulás/munka melletti egyéb elfoglaltságokat a családban elsajátítandó értékekkel összevetve ke-
vés összefüggést tárható fel. Azt, hogy családon belül végez-e házimunkát, meghatározza az illető 
gondolkodása arról, hogy a felelősséget otthon kell elsajátítani (p=0,015). A helyi kezdeményezések-
ben való részvétel az otthon lesajátítandó jólneveltséggel (p=0,049), valamint az engedelmességgel 
(p=0,031) van összefüggésben. Ezen túlmenően családon kívüli betegápolásban való részvételt befo-
lyásoló családban átadandó érték az eredményeink alapján a vallásos hit (p<0,000).
Eredményeink szerint három, családi működési jellemzőből álló index kapcsolódik ahhoz a négy 
értékhez (engedelmesség, felelősség, jólneveltség, vallás), amelyek megjelennek a tanulás/munka 
melletti elfoglaltságokban. Ezek a családi indexek jellegzetes elfoglaltságokkal mutatnak statisztika-
ilag is kimutatható kapcsolatot, ami azért érdekes, mert a szóban forgó öt elfoglaltságból mindössze 
egy, a házimunka vonatkozik a családi határon belülre, a többi pedig külső, társadalmi esemény 
vagy szerveződés. Azaz, a család összetartó egysége, a családban megfogalmazott elvárások, sőt, 
a gyakorolt vallás is lényeges ahhoz, hogy a felmérésben szereplő fi atalok elvállaljanak olyan te-
vékenységeket is, mint családon kívüli betegápolás, helyi kezdeményezés, hagyományőrzés, civil 
szerveződésekben való részvétel – ahol az idősebb generációkkal közös tevékenységet végeznek.
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1. ábra  
A CSALÁDI MŰKÖDÉST JELLEMZŐ INDEXEK, AZ OTTHON ELSAJÁTÍTANDÓ ÉRTÉKEK 
ÉS A TANULÁS/MUNKA MELLETTI ELFOGLALTSÁGOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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ÖSSZEFOGLALÁS

A hipotézis vizsgálatok alapján az előzetesen megfogalmazott feltételezések igaznak bizonyultak.
Az Y generációra leginkább jellemző a saját, öncélú tevékenység, a sport, a szórakozás, esetenként a 
kirándulás és valamely tanfolyam elvégzése. Kevésbé vagy alig jellemző közösségi tevékenységben 
való részvétel. Inkább csak alkalomszerűen vesznek részt helyi kezdeményezésekben, hagyomány-
őrzésben, civil szerveződésben, végeznek betegápolást családon kívül vagy házimunkát családon 
belül. Ha ez így van, akkor ezek az elfoglaltságok nem a tacit tudás megosztása, a szocializáció és a 
tapasztalati tanulás legfőbb színterei a számukra. 
A tacit tudás, és az értékek, valamint a tevékenységek mentén fontos tényező, hogy a család hogyan 
működik, miket tart fontosnak, milyen a belső feladatmegosztás és az egymáshoz fűződő kapcsolatok 
mentén mennyire mutat egységet a család. Ugyanakkor a kapcsolatok minősége, az egymás segítése, 
a bizalom és az őszinteség úgy tűnik, hogy megmaradnak a család határain belül és nem befolyásol-
ják a fi atalok kötelező (tanulás vagy munka) feladatai melletti elfoglaltságait. Ugyancsak lényeges, 
hogy milyen speciális értékeket sikerül átörökíteni a családban. A kutatás eredményei szerint az en-
gedelmesség, felelősségérzet, jólneveltség értékek ott vannak a vizsgált együttműködésekben. 
Az értékek elsajátításával kapcsolatos válaszok visszavezethetők arra, hogy a vizsgált generáció to-
vább él együtt a szülőkkel. Ennek köszönhetően az Európai Értékkutatás eredményeihez képest a 
válaszadók lényegesen eltérően értékelték az otthon, a családban elsajátítandó értékeket: a szülői 
otthon melege (önzetlenség magasabb arányban), az odafi gyelés és a kiszolgálás (felelősség, függet-
lenség, szorgalom alacsonyabb arányban), az alkalmazkodás (engedelmesség magasabb arányban) a 
rezsiköltségek megosztása vagy megspórolása (takarékosság magasabb arányban). 
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Összességében visszaigazolásra került, hogy a generációk közötti tacit tudás átadásában és formálásá-
ban befolyásoló szereppel bír a család, illetve a családi szocializáció. Tekintettel arra, hogy a tacit tudás 
tartalma, valamint az átadás folyamata sem mindig tudatos, bár sok múlik a családon, az mégsem bír 
kizárólagos szereppel. Az intézmények (pl. oktatás) és egyéb természetes (pl. barátok) referens szemé-
lyek vagy a média, internet konformizáló hatása befolyásolhatják a tacit tudás változását. 
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