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Bevezetés 
 

  Rövid dolgozatomban az elméleti, fogalmi keretek vázlatos meghatá-
rozásán túl egy nagyobb terjedelmű kutatás első lépéseit mutatnám be. Röviden 
utalnék azokra a szerzőkre, akik az értékvizsgálatok elméleti alapjait lefektették, 
néhol megemlítve az elméleteikhez kapcsolódó kutatásokat is. Ez egyfajta fel-
vezetésként szolgál az empirikus eredmények ismertetéséhez. A dolgozat ter-
jedelméből adódóan ez az áttekintés nem teljes körű, további feldolgozást 
igényel, ahogyan további elemzések sorozatát igényli a Regionális Egyetemi 
Kutatócsoport által összegyűjtött adatok halmaza is. Jelen dolgozat arra vállal-
kozik, hogy a Debreceni Egyetem hallgatóinak értékválasztásait a különböző 
karok vonatkozásában magyarázza. 
 
Az érték fogalmi meghatározásának fontossága 
 

  Az értékek tanulmányozása századunk egyik fontos kutatási területe, 
nemcsak a filozófiában, a pszichológiában és a szociológiában, de az élet más 
területein is. A felgyorsult technikai és társadalmi változások következménye-
ként tapasztalható az értékek és értékrendek folyamatos változása, érték-
ütközések és értékválságok megjelenése, valamint általános elbizonytalanodás a 
követendő értékeket illetően. 
  Az értékek sokfélesége a valóságos életben, a mindennapi gazdasági, 
politikai és morális magatartásban indokolttá teszi a fogalom minél pontosabb 
meghatározását. Ez nem tűnik egyszerű feladatnak, mert elég nagy a szakadék 
az elvont filozófiai értékfelfogások és értékkutatások, valamint a szaktudo-
mányok által végzett empirikus kutatások tapasztalatai között. Hasonlóan nagy 
eltéréseket tapasztalhatunk az értékkutatások megközelítéseit illetően. Elég csak 
H. Znanieczki, M. Mead, G. W. Allport vagy M. Rokeach munkáira gondol-
nunk. Közös szemléleti támpontok kellenek abban, hogy mit értünk egyáltalán 
értéken, és abban, hogy milyen módon vizsgálható a társadalmi, valamint a 
személyes értékek kialakulása és érvényesülése. Az értékek felfogásának két jól 
elkülöníthető módja jelenik meg a tudományos elméletekben. Az egyik szerint a 
választott vagy elutasított tárgy, illetve állapot, a másik szemlélet szerint pedig 
maga az elv, amely alapján a tárgyak, személyek, jelenségek között választunk 
(Szilágyi 2001). 

 



 

Az érték fogalmi meghatározása 
 
  Az értékfogalom absztrakció, amely nem szakítható el a tárgyaktól, sze-
mélyektől és az élet egyéb dolgaitól. A szociológiai lexikonban a következő 
rövid meghatározás található: „az értékek általános elvek, alapvető orientációk 
és eleinte kollektív preferenciák, illetve hitek kifejezései.” (Bondon–Besnord 
1999, 52) 
  Heller Ágnes szerint az érték fogalma olyan absztrakció, amely akkor 
jelenik meg, amikor kialakul a minőség fogalma, amely megkülönbözteti a kí-
vánatost a nem kívánatostól, az előnyöst az előnytelentől, a követendőt a vég-
zetestől, az értékelés olyan folyamatok közös nevezője, amely mindegyikét 
jellemzi a jó és a rossz közötti választás. 
  A hazai szakirodalomban legtöbbször idézett meghatározás Váriné 
Szilágyi Ibolya átfogó munkájában olvasható: „Az értékek – mint elvont kog-
nitív struktúrákban rögzülő, általános motívumosztályok – jelölik ki dolgok, 
események, helyzetek egész osztályainak fontosságát, s ezek ruházzák fel a 
mindenkori helyzet történéseit és szereplőit jelentőséggel (valenciával), vagy 
fosztják meg ezeket a lehetséges jelentőségtől. Ennyiben valóban részt vesznek 
a létezőként tudatosított társadalmi valóság sajátos konstruálásában.” (Váriné 
1987, 69–70) 
  Egyszerűen azt mondhatjuk, hogy az értékek értelmezésének két alap-
vető módja van: az egyik azt mondja, hogy az egyén bír valamely értéket 
(szubjektív megközelítés), a másik pedig azt állítja, hogy valamely dolog vala-
milyen értékkel bír (objektív megközelítés).  
  További sajátossága az értékeknek, hogy függnek az adott kultúra ide-
ológiájától. Ezért az értékek társadalom- és kultúrspecifikus eszmei objektivá-
cióknak tekinthetők. 
  Az értékfogalom pontos meghatározása azt is megköveteli, hogy meg-
különböztessük a szokástól, beállítódástól, véleménytől vagy ízléstől. Bár ezek-
ben a jelenségekben is kimutathatók az értékképzés eszközei, ezeknek egyéb 
okai is lehetnek, és nem feltétlenül fejeznek ki értékorientációt (Szilágyi 2001). 
Több kutató, köztük Milton Rokeach rámutatott, hogy az emberek rendelkez-
hetnek számtalan beállítódással, véleménnyel, de énazonosságukat csak néhány 
centrális értékkel való azonosulás fejezi ki. Minél centrálisabb egy érték az 
egyén vagy a csoport számára, annál valószínűbb, hogy azonosultak a szóban 
forgó értékekkel. 
  Az értékek szerveződésében fontos megemlíteni még két, egymással 
összefüggő központi elemet: a normatív funkciót és a cselekvésközpontúságot. 



A normatív funkció fejezi ki a társadalmi beilleszkedés és alkalmazkodás sza-
bályozását, a cselekvésközpontúság pedig azt fejezi ki, hogy az értékek mint esz-
mei objektivációk hogyan befolyásolják és szabályozzák az emberi cselekvést. 
 
Az érték szociológiai fogalma 
 
  A kialakuló tudományos szociológia az érték fogalmát a filozófiához 
közelálló értelemben használta. Max Weber (1998) plántálta az érték fogalmát a 
szociológiába. Az értékmentes tudománnyal kapcsolatos követelménye, hogy a 
ténymegállapítást és az értékelést szigorúan szét kell választani, a szociológiai 
szemléletmód egyik alapkövének tekinthető. Weber szerint az érték egyszeri és 
törvény nélküli, az ember által önkényesen és akár irracionálisan kivetített je-
lentőség. Meghatározza cselekvésünket, de cselekvésünkből nem levezethető, 
éppen ezért a szociológiának a cselekvő szubjektív állapotaival kell foglalkoz-
nia, meg kell ismernie a cselekvésekhez fűződő cél- és értékképzeteket. Ennek 
vizsgálatához Weber bevezette a célracionális, illetve értékracionális cselekvés 
fogalmát. 
  Durkheimnél is filozofikus beállítottsággal jelenik meg az érték, elsősor-
ban az erkölcsi tudat vonatkozásában. Talcott Parsons Durkheim elemzései 
szerint lényegében ezt jelenti a kollektív tudat (consience collective) kategóriája, 
ez a meggyőződések, vagyis az értékek rendszere. Az érték az erkölcsi norma 
szinonimájaként jelenik meg. A durkheimi érték nemcsak cél-, de egyben ter-
mékjellegű is, társadalmi objektivációnak tekinthető (Parsons– Skils 1951). 
  Szintén ismert és elég gyakran alkalmazott a C. Kluckhohn által ki-
dolgozott, filozófiai indíttatású lineáris értéktipológiai modell, amely három 
csoportot különít el az értékek világában. Az első csoportba tartozó értékek az 
ember és a természet viszonyára vonatkoznak, a második alcsoport az ember–
ember viszonyt tartalmazza, a harmadik csoport pedig az ember és természet, 
valamint az ember–ember viszonyt együttesen véve tartalmazza. A C. 
Kluckhohn által feltárt értéktipológiát kultúrközi vizsgálatokban alkalmazták 
(Váriné 1987). C. Kluckhohn értékfelfogása: „Az érték a kívánatos explicit vagy 
implicit fogalma, amely  megkülönböztető az egyénre, vagy jellemző a cso-
portra, és befolyásolja a cselekvés rendelkezésre álló módjainak, eszközeinek és 
céljainak a kiválasztását.” (Váriné 1987) Kluckhohn az értékek három dimenzi-
óját emeli ki:  

a) a modalitás dimenziója – az érték vonzó vagy taszító volta; 
b) a tartalom dimenziója – a minőség jelölésére szolgál (például esztétikai, 

kognitív, morális); 
c) a szándék dimenziója – a viselkedés preferált módja. 



  Talcott Parsons az értékeket intézményesült szerepelvárásoknak tekin-
tette, vagyis az értékek együttesen formált viselkedési minták és szabályok. Ér-
tékorientált tipizálási sémája az alábbi dichotómiákban érvényesül: 

– érzelem vezette – érzelmileg semleges; 
– énorientált – közösségorientált; 
– univerzális – partikuláris; 
– előírt (szabály, norma jellegű) – teljesítményjellegű; 
– specifikus (szakosodott) – diffúz, szétterjedő. 

  Szándékai szerint ez egyformán jól alkalmazható bármely kultúra stati-
kus leíró szintű jellemzésére. Sőt annak a követelménynek is meg akart felelni, 
hogy az általa kiemelt értékdimenziók mentén kinagyítható egy-egy kultúrához 
tartozó, annak lényegét magába foglaló bázisszemély (Parsons–Skils 1951). 
 
A kutatás eredményei 
 
  Jelen tanulmányban a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszé-
kének Regionális Egyetemi Kutatócsoportja által készített kérdőíves felmérés 
adatait dolgoztam fel, a Debreceni Egyetem hallgatóira vonatkoztatva. Ez egy 
kisebb szeletét képviseli egy leendő nagyobb terjedelmű munkának, mely a 
kutatócsoport teljes adatbázisát kívánja feldolgozni.  
  A jelenlegi minta: a teljes elemszám N = 394, lány: 260, fiú: 132, mind-
annyian a debreceni egyetem hallgatói. 

 
1. diagram: A nemenkénti összetétel 

 
 

  A karonkénti összetétel a következőképpen alakul: 

 

nincs válasz 

      lány 

fiú 



 
1. táblázat: Egyetemi kar – a megkérdezett neme 

 
  fiú lány  

agrártudományi kar 16 43 59 

bölcsészettudományi kar 23 69 93 

természettudományi kar 67 75 142 

közgazdaságtudományi kar 14 17 31 

orvostudományi kar 8 36 45 

jogi és államtudományi kar 4 20 24 

 
  Életkor minimuma: 21 év, maximuma: 35 év, átlag: 23,5, szórás: 1,77.  
A minta 95%-a 21–26 éves, leggyakoribb a 24 éves hallgató, ez 36,5%-ot tesz ki. 

  
2. diagram: A mintába került hallgatók születési éve 

 

 
  A szülők iskolai végzettségének vizsgálatát az alábbi táblázat tartal-
mazza: 

 

születési év 

1984 
1983 

1982 
1981 

1980 
1979 

1978 
1977 

1976 
1975 

1974 
1973 

1970 

Százalék 

40 

30 

20 

10 

0 



2. táblázat: Egyetemi kar – édesapja iskolai végzettsége 

 

Kar 
8 általános, 

vagy 
kevesebb 

szakmunkás
-képző, 

szakiskola 

szakközép, 
technikum 

gimná-
zium 

főiskola egyetem

agrártudományi 6,8% 22,0% 35,6% 5,1% 18,6% 11,9% 

bölcsészettudományi 1,1% 22,8% 30,4% 16,3% 14,1% 15,2% 
természettudományi  27,6% 26,9% 4,5% 17,2% 23,9% 
közgazdaság-
tudományi 

3,4% 24,1% 24,1% 10,3% 13,8% 24,1% 

orvostudományi  17,1% 19,5% 14,6% 12,2% 36,6% 

jogi és állam-
tudományi  4,3% 34,8%  30,4% 30,4% 

 
  A százalékok sorszázalékok, vagyis 100%-nak kell tekinteni az egyes 
karok összesített adatait. A táblázatból kitűnik, hogy a jogi karon tanulók 
családjában az apa iskolai végzettsége általában a legmagasabb, a sorban máso-
dik helyen az orvosi kar áll, az utolsó helyen pedig az agrártudományi kar.  
 

3. táblázat: Az apa és anya iskolai végzettségének statisztikai mutatói 
 
  (1 = max. 8 ált, 2 = szakmunkásképző, szakiskola, 3 = szakközépiskola, 
technikum, 4 = gimnázium, 5 = főiskola, 6 = egyetem) 
 

 Apa Anya 
 Med Mod Szórás Med Mod Szórás 

Agrár 3 3 1,49 4 5 1,33 
BTK 3 3 1,4 4 5 1,3 
TTK 3 2 1,58 4 5 1,39 

Közgazd. 3 3 1,63 5 5 1,58 
Orvosi 4 6 1,56 4 4 1,37 

Jogi 5 3 1,38 5 5 1,24 
 

  Ha az anya iskolai végzettségét is figyelembe vesszük, akkor nem 
tapasztalunk ilyen nagy különbségeket, a statisztikai középértékeknél nincs 
olyan markáns különbség, mintha az apa iskolai végzettségét tekintenénk.  
  Nagyon informatív lehet, ha numerikus változóként kezeljük az iskolai 
végzettséget, hiszen elvileg van benne intenzitás – pl. az egyetemi végzettség 
több, mint a gimnáziumi. Viszont mivel az egyes itemek közti különbség nem 



számszerűsíthető, ezért elvileg nem számolhatunk átlagot ezekkel a változókkal. 
Ha mégis megkíséreljük, akkor a következő eredményt kapjuk: külön az apa, 
külön az anya iskolaivégzettség-átlagát rangsorolva, a következő sorrend jött ki 
a karok között: 
  Apa végzettsége: agrár < BTK < közgazdasági < TTK < orvosi < jogi. 
  Anya végzettsége: közgazdasági < TTK < BTK < agrár < orvosi< jogi. 
  Összevont (mindkét szülőt átlagolva): agrár – 3,75 < BTK – 3,84  
< közg – 3,88 < TTK– 3,91 < orvosi – 4,33 < jogi – 4,52. 
  Tehát az orvosi és a jogi kar hallgatóinak szülei mindhárom esetben 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek.  
  É.2. változó elemzése: 
  A 4-es skálát 100-asra transzponáltam a könnyebb ábrázolás kedvéért. 
Az eredeti és transzponált értékek a következőképpen alakulnak:   

1 = egyáltalán nem fontos  = > 0; 
2 = inkább nem fontos  = > 33,3; 
3 = inkább fontos  = > 66,6; 
4 = rendkívül fontos  = > 100. 

  Ezek után átlagot számoltam, és az összmintára kapott értékek alapján 
tettem sorrendbe.  

 

4. táblázat: Különböző értékek rangsora 
 

  Zárójelbe a felsorolásban előfordult item sorszáma került. (Például: a 
15. item volt a szerelem/boldogság, a válaszadók ezt tették az első helyre.) 
 

 Minta-
átlag 

Agrár BTK TTK Közg. Orvosi Jog 

1. szerelem/boldogság (i15) 96 97 96 96 97 96 91 
2. család biztonsága (i12) 94 96 94 93 97 95 91 
3. igaz barátság (i14) 92 97 92 91 91 90 87 
4. belső harmónia (i1) 90 90 89 90 88 95 91 
5. békés világ (i9) 86 97 86 86 83 90 84 
6. szabadság (i3) 83 85 84 84 80 82 75 
7. érdekes élet, élmények (i5) 82 84 84 79 81 84 80 
8. változatos élet (i13) 76 78 79 75 71 73 72 
9. eredetiség, fantázia (i8) 76 72 80 78 62 73 72 
10. társadalmi rend, stabilitás 
(i4) 

72 76 75 67 73 76 71 

11. anyagi javak (i6) 69 78 67 66 74 70 71 
12. tiszteletreméltó szokások 
megőrzése (i10) 

69 76 72 65 59 70 68 



13. haza, nemzet védelme, 
megtartása (i7) 

57 64 62 55 49 55 56 

14. vallásos hit (i11) 46 50 48 43 34 50 56 
15. hatalom, ellenőrzés 
mások felett (i2) 

23 28 27 18 24 24 26 

 

5. táblázat: Eltérések sorrendben, szintén karok szerint 
 

Összmintában 
a sorrend 

Item 
száma 

Agrár BTK TTK Közgaz-
dasági kar 

Orvosi 
kar 

Jogi 
kar 

1. 15 15 15 15 15 15 15 
2. 12 14 12 12 12 1 12 
3. 14 12 14 14 14 12 1 
4. 1 1 1 1 1 14 14 
5. 9 9 9 9 9 9 9 
6. 3 3 3 3 5 5 5 
7. 5 5 5 5 3 3 3 
8. 13 13 8 8 6 4 13 
9. 8 6 13 13 4 8 8 
10. 4 10 4 4 13 13 4 
11. 6 4 10 6 8 6 5 
12. 10 8 6 10 10 10 6 
13. 7 7 7 7 7 7 7 
14. 11 11 11 11 11 11 11 
15. 2 2 2 2 2 2 2 

 
  Tehát a szerelem/boldogság (15-ös item), a békés világ (9-es item), 
haza, nemzet védelme, megtartása (7-es item), vallásos hit (11-es) és a hatalom, 
ellenőrzés mások felett (2-es item) minden karnál ugyanazon a helyen van, a 
többinél kis eltérések vannak.  A legnagyobb eltérés a szabadság (6-os item), és 
az eredetiség, fantázia (8-as item) esetében figyelhető meg. Az értékeket a hall-
gatók 1-től 10-ig osztályozták annak megfelelően, hogy mennyire tartják azt 
fontosnak. Átlagértékek alapján a sorrend a következőképpen alakulnak. 

 

6. táblázat: Mennyire fontosak az alábbiak? (É.3. kérdés) 
 

Mennyire fontos… Átlag MediánSzórás 
1. a családja 9,49 10 1,26 
2. hogy megvalósuljanak a jövővel kapcsolatos tervei 9,04 10 1,30 
3. a barátok 8,50 9 1,61 
4. hogy művelt-e 8,38 9 1,76 
5. a munkája, a tanulmányai 8,37 8 1,39 



6. az, hogy milyen munkát végez 8,27 8 1,48 
7. a szabadidő, a kikapcsolódás 7,95 8 1,75 
8. hogy mennyire érzi magát hasznosnak a társadalomban 7,42 8 2,23 
9. az, hogy magyar 7,32 8 2,55 
10. a pénz 7,29 8 1,92 
11. a kultúra, műveltség 6,94 7 2,03 
12. hogy mennyi a szülei jövedelme 6,68 7 2,24 
13. a hite, vallása 5,04 5 3,25 
14. a politika, a közélet 4,12 4 2,33 

 
  A legfontosabb helyen a család, jövővel kapcsolatos tervek megvalósu-
lása és a barátok állnak.  
  Szembetűnő eredmény a politikától, közélettől való elfordulás (4,12-es 
átlag). A vallás is hasonlóan alacsony átlagot kapott (5,04), tehát ennek fontos-
sága meglehetősen csekély a megkérdezett hallgatók körében.  
  Az is kiderül a táblázatból, hogy a szabadidő fontosabbnak bizonyul a 
hallgatók többségénél, mint a pénz. 
  Mivel több független változónk van, az elemzést más módszerrel végez-
tem, majd a 8. táblázatban páronként összehasonlítottam, hogy hol van a ka-
ronkénti szignifikáns eltérés. 

 

7. táblázat: Karonkénti átlagok különböző értékeknél 
(A táblázat nem teljes, a szerkeszthetőség érdekében több sort is ki kellett vennem.) 

 
Mennyire fontos az életében … Kar ÁtlagSzórás 

a munkája, a tanulmányai agrártudományi 8,57 1,38 
  bölcsészettudományi 8,38 1,44 
  természettudományi  8,22 1,33 
  jogi és államtudományi 8,70 1,06 
  Össz. 8,37 1,39 
a szabadidő, a kikapcsolódás agrártudományi 8,12 1,83 
  bölcsészettudományi 8,02 1,53 
  természettudományi  7,77 1,80 
  közgazdaságtudományi  7,35 1,76 
  Össz. 7,95 1,75 
a barátok agrártudományi  9,09 1,42 
  közgazdaságtudományi 8,16 1,61 
  orvostudományi 8,80 1,63 
  jogi és államtudományi  8,22 2,02 
  Össz. 8,50 1,61 
a hite, a vallása agrártudományi  4,84 2,96 



Mennyire fontos az életében … Kar ÁtlagSzórás 
  bölcsészettudományi 5,33 3,25 
  természettudományi  4,85 3,36 
  közgazdaságtudományi  4,16 2,86 
  orvostudományi 5,76 3,36 
  jogi és államtudományi  5,52 3,41 
  Össz. 5,04 3,25 
a pénz agrártudományi 8,19 1,77 
  bölcsészettudományi 7,11 2,02 
  természettudományi  6,93 1,93 
  közgazdaságtudományi 7,13 1,75 
  orvostudományi 7,71 1,81 
  jogi és államtudományi  7,39 1,50 
  Össz. 7,29 1,92 
hogy milyen munkát végez agrártudományi 8,86 1,28 
  bölcsészettudományi 8,24 1,43 
  orvostudományi 8,83 1,09 
  jogi és államtudományi 8,43 1,34 
  Össz. 8,27 1,48 
hogy mennyire érzi magát 
hasznosnak a társadalomban 

agrártudományi 7,90 1,97 

  bölcsészettudományi 7,52 2,27 
  természettudományi 7,09 2,33 
  közgazdaságtudományi 6,42 2,36 
  orvostudományi 8,24 1,61 
  jogi és államtudományi 7,65 2,14 
  Össz. 7,42 2,23 
hogy megvalósuljanak a jövővel 
kapcsolatos tervei 

agrártudományi 9,55 ,92 

  bölcsészettudományi 9,22 1,12 
  természettudományi 8,79 1,43 

  közgazdaságtudományi 8,52 1,34 
  orvostudományi 9,17 1,28 
  jogi és államtudományi 9,00 1,48 
  Össz. 9,04 1,30 

 
  A fenti, kissé hosszadalmas táblázatból kiemelnék néhány érdekességet. 
Az elvárásoknak megfelelően a társadalmi hasznosság az orvosi karon kiemel-
kedően fontos.  
  A vallásos szemlélet a közgazdasági karon kevésbé jellemző, viszont az 
orvosi kar diákjai mutatkoztak a legvallásosabbnak.  



  A karok nem rendelkeznek igazán nagy magyarázó erővel. Általános 
értékekben nincs nagy eltérés, más magyarázó változókat kell bevonni a későb-
biekben.  
  Következő lépésként a páronkénti összehasonlítást végeztem el.  
 

8. táblázat: Szignifikancia vizsgálata a karok között 
 

Mennyire fontos Karok Sig. 

Munkád, tanulmányaid Agrár–Közg. 
Közg.–Orvosi 

0,028 
0,001 

Barátok Agrár–TTK 0,032 

Politika, közélet 
Agrár–TTK 
BTK–TTK 

0,021 
0,000 

Kultúra, műveltség 

Agrár–Közg. 
BTK–TTK 
BTK–Közg. 

Közg.–Orvosi 
Jogi–Orvosi 

0,033 
0,030 
0,000 
0,002 
0,014 

Pénz Agrár–TTK 
Agrár–BTK 

0,008 
0,000 

Hogy milyen munkát végzel 

Agrár–TTK 
Agrár–Közg. 
TTK–Orvosi 
Közg–Orvosi 

0,001 
0,013 
0,009 
0,035 

Hogy magyar vagy 
Agrár–BTK 
Agrár–TTK 
Agrár–Közg. 

0,015 
0,000 
0,031 

Hogy mennyi a szüleid jövedelme Agrár–TTK 0,001 

Hogy művelt vagy-e Agrár–TTK 
Agrár–Közg. 

0,013 
0,019 

Hogy hasznos légy a társ.ban 
Agrár–Közg. 
TTK–Orvosi 
Közg.–Orvosi 

0,029 
0,036 
0,006 

Hogy megvalósuljanak a terveid Agrár–TTK 
Agrár–Közg. 

0,002 
0,003 

 
  Ebből a táblázatból is csak néhány kiemelkedő eredményt említenék 
meg. Érdekes, hogy az általános sztereotípiák nem igazolhatóak, azaz a 
„jólkereső” szakmák az orvosi, a jogi kar hallgatói nem anyagiasabbak, azaz 
statisztikailag nem szignifikáns a más karok hallgatóitól való eltérés. Az agrár 
kar hallgatóinak jóval fontosabb a munkája, tanulmányai, mint a közgazdasági 



karon tanulóknak. Ebben a tekintetben az orvosi kar elhivatottsága a legma-
gasabb.  
  A fent említett és a táblázatban megfigyelhető eredmények, karok kö-
zötti eltérések statisztikailag magyarázhatóak, de az eltérések valójában kicsinek 
tekinthetőek. Ezért úgy gondolom, hogy az a változó, hogy ki milyen kar hall-
gatója, nem magyarázza igazán az értékek közötti választások különbségeit, 
vagy azoknak kis részét igazolja. Megfigyelhető, hogy az általános értékekben 
nincs nagy eltérés, ezért más magyarázó változókat kell bevonni a későbbi 
elemzések során.  
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