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A kutatás elméleti háttere

Szociológiai értelemben a szocializáció az az interakciós folyamat, amelynek során az egyén viselkedése
úgy módosul, hogy az megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által vele szemben támasztott
elvárásoknak (Buda, 1984). A közösségi-társadalmi hatás és személyes minták az ún. mikromiliőn
keresztül jutnak el az egyénhez, mint pl. a család, amelyben az egyén bizonyos személyekhez köthető
mintákat követ (Szécsényi, 2009). A 2011. évi cenzus adatok alapján a 20-29 éves korosztály 37%-a élt a
szüleivel gyermekstátuszban (Harcsa-Monostori, 2012). Egyaránt élvezik a felnőttség önállóságát és a
gyermeki védettséget, elhúzódó tanulmányaik miatt később kerülnek ki a munka világába.
A kutatás célja

A munka világába kerülő munkavállalónak szüksége van azokra a képességekre, készségekre, amelyek
révén együtt tud dolgozni másokkal, akár saját korosztályon belül, akár más korosztályokhoz tartozókkal.
Az előzetes kutatásra (PhD értekezés) építve a felmérés feltáró jellegű célokkal rendelkezik:
-

a munkaerőtől elvárt kompetenciák elsajátításának sajátosságai a mai modern, átalakuló
családokban,

-

az alapvető értékek átadásának vizsgálata, összehasonlítás az Európai Értékrendi Kutatások
eredményeivel,

-

a különböző generációk közötti együttműködések jellemzőinek azonosítása, a korosztályok
munkával, tanulással kapcsolatos jellemzői,

-

a családi értékek és azok összefüggéseinek feltárása a munka/tanulás melletti egyéb

elfoglaltságokkal,
-

a különböző generációk életcéljainak beazonosítása,

-

az elméleti és gyakorlati tudás általános értékelésének megismerése.
A kutatás módszertana

1. Értékek, együttműködési lehetőségek, elfoglaltságok, munkavállalói jellemzők beazonosítása
szekunder források alapján
2. Kvantitatív kérdőív és kvalitatív kérdéssor kidolgozása, primer kutatás lebonyolítása
3. A kapott eredmények statisztikai és szövegelemzéssel történő feldolgozása, kiértékelése
A kutatás várható eredményei

A generációk együttműködésének vizsgálatával

kaphatunk arról, hogy a szülőkkel tovább együttélő

fiatalok hogyan vélekednek a többi generációról, hogyan alakulnak a generációk közötti kapcsolatok,
hogyan, milyen hatással van a család működése a munkaerő-piacon elvárt kompetenciák alakulására. Ha
ezt megértjük, segítségül szolgálhat az oktatás-nevelés hatékonyabbá tételéhez, valamint a vállalati
szocializáció, tanulási folyamatok eredményesebbé tételéhez.
A kutatás tervezett ütemezése
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Az eredmények megosztásának tervezett módja

Az eredmények tanulmányok, publikációk, konferencia előadások TDK pályamunkák keretében kerülnek
megosztásra. Felhasználhatóak továbbá a témához kapcsolódó, a résztvevők által oktatott tantárgyak
keretében, valamint a Budapesti Kereskedelmi Kamara vállalkozói oktatása során.
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