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KILÁTÓ Működési modell
• Felmérések
• Meglévő képességek szintjének
mérése az orientáció segítésére
• Fejlesztendő képességek
feltérképezése a célok függvényében

• Fejlesztések
• Célzott szakmák elvárt kompetenciái
szerint a szimulátorokkal, műszerekkel
• Más területek fejlesztési
eredményeinek nyomonkövetése
(szakiskolai, képzési és gyakorlati
fejlesztések, önfejlesztés)

Kutatási projekt - 2018
• Kutatócsoport: foglalkozás-egészségügyi orvosok, munkapszichológusok,
konduktor, foglalkozási rehabilitációs szakértők, adatelemzők
• 30 fő felkészítése műszeres munkadiagnosztikai felmérések levezetésére, az
eredmények visszajelzésére, bevonásuk az adatgyűjtési feladatokba
• 100 fogyatékossággal élő személy teljes körű (nem célzott) felmérése az
ErgoScope munkaszimulátorral
• 50 fogyatékossággal élő személy teljes körű felmérése hordozható
munkapszichológiai képességvizsgáló eszközökkel
• Az adatok feldolgozása, értékelése, visszajelzések elkészítése
• Módszertani kézikönyv, Új instrukciós füzet, Mérési protokoll kidolgozása

Munkaköri kiválasztás általános szempontjai
• Tudás, képességek, készségek
• Irányultság, érdeklődés
• Személyiség

együttesen meghatározzák a sikerességet, beválást

Kiválasztás eszközei:
• Interjú (+ kérdőív)
• Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (kötelező)
• Munkapszichológiai alkalmasságvizsgálat (nem kötelező) Pszichológiai mérőeszközök
használatával (tesztek, műszerek, munkapróbák): objektív, standardizált, megbízható,
érvényes, normalizált
• Munkahelyi próba-munkák, munka-minta tesztek
• AC (Assessment center): az elvárt munkaköri kompetenciákat mérő tevékenységsor
• Munkavállalói referenciák

Munkadiagnosztikai laboratórium
• Jelenlegi eszközök: 9 db asztali
képességmérő eszköz
• Figyelemképesség vizsgáló (számsorrend)
• Komplex szenzomotoros vizsgáló
(konfliktométer) – reakcióidő,
kombinációs képesség
• Tachisztoszkóp (emlékezőképesség)
• Stabilométer (egyensúlyozó képesség)
• Labirintus-teszt (tanulási és emlékezetvizsgáló)
• Mélységlátás-vizsgáló
• Logikai korongteszt
• Ujjügyesség-vizsgáló
• Munkapróba (igényszint-mérő)

Tervezett eszközök:
3 paneles ErgoScope munkaszimulátor,
8 db további asztali mérőeszköz
Psychocomb összetett mérőeszköz

Cselekvésvizsgáló szimulátor
Mikromanipulációs tremorméter
Galvanikus bőrellenállás és pulzusfrekvencia mérő
Kéz-koordináció vizsgáló
Percepcióméter
Bogen-Lipmann kalitka
Moede-féle fonaltábla
Biofeedback készülék

ErgoScope felmérés - minta
Beszédfogyatékos; 3
Hallássérült (nagyothalló); 6
Ép; 8
Látássérült (5gy, 3v);
8

Enyhe
értelmi
fogyatékos;
19

Autizmus,
Asperger; 11

Középsúlyos
értelmi
fogyatékos; 13
Mozgásfogyatékos; 14

Figyelemzavaros;
18

• Cél: Teljeskörű (nem célzott)
munkadiagnosztikai
felmérés + adatgyűjtés
• 13-30 éves korosztály
(általános és középiskola,
speciális és integrált
intézmények pályaválasztás
előtt álló tanulói, aktív és
álláskereső fogyatékos, SNI
és NEET fiatalok), Budapest,
Vác és környéke
• 100 fő: 46 tanuló, 16
álláskereső, 30 aktív
fogyatékos személy, 8 ép
személy (3 tanuló, 5 aktív
munkavállaló)

Munkadiagnosztikai laboratórium
ErgoScope 3 paneles munkaszimulátor

Képességvizsgálatok - minta
5 fő vak,
1 fő gyengénlátó,
1 fő nagyothalló,
4 fő mozgássérült (CP),
1 fő középsúlyos,
3 fő enyhe értelmi
fogyatékos,
18 fő SNI,
17 fő ép személy

Gödi szakiskola
előkészítő évfolyama

Vizsgálati személyek megoszlása
Vak
10%

Gyengénlátó
2%
Nagyothalló
2%
Mozgássérült
8%
Középsúlyos
értelmi
fogyatékos
2%

Ép
34%

SNI
36%

Enyhe értelmi
fogyatékos
6%

1.

Mérési cél

Kognitív képességek
felmérése (figyelem,
emlékezet, gondolkodás,
tanulási képesség)
Pszichomotoros képességek
felmérése (kéz- és
ujjügyesség, egyensúlyérzék,
állásstabilitás)
Érzékszervi modalitás, közeli
és távoli objektumok
látásának észlelése

Vizsgálóeszközök
Figyelemképesség vizsgáló (számsorrend)
Komplex szenzomotoros vizsgáló műszer
(reakcióidő, kombinációs képesség)
Tachisztoszkóp (emlékezetvizsgáló)
Tanulás és emlékezet vizsgáló
1.

Ricossay-féle kéz- és ujjügyesség vizsgáló
Bonnardel-féle kéz- és ujjügyesség
vizsgáló
Crawford-féle munkapróba (igényszint
mérés)
Mélységlátás vizsgáló készülék

Adatelemzés
Adatok feldolgozása SPSS Statistics 23 programcsomag segítségével
a) A vizsgált mintán (92 fő) belüli statisztikai elemzés:
• a Kruskal-Wallis próbával megvizsgáltuk, hogy a vizsgált fogyatékosság-csoportoknak
megfelelő részmintákban vannak-e egyáltalán egymástól szignifikánsan különböző
paraméterek
• amennyiben ilyenek voltak, akkor a Mann-Whitney próbával páronként megvizsgáltuk,
hogy konkrétan mely paraméterek ezek és a különbségük milyen irányú
• mivel a páronkénti elemzésnél fennáll az első fajta hiba inflációjának a veszélye, a
szignifikanciák vizsgálatánál a Bonferroni-korrekciót alkalmaztuk (a névleges p=0,05
kritérium helyett az ennél szigorúbb p=0,05/n kritériumot használtuk, ahol n a vizsgált
fogyatékosság-csoportok között képezhető párok száma).
b) Ép és megváltozott munkaképességű/fogyatékos személyek adatainak
összehasonlító statisztikai elemzése (297/92 fő): a megmaradt képességek mennyire
térnek el a nyílt munkaerőpiacon dolgozó ép munkavállalói képességektől?

Elemzés eredményeiből
1. Legjobb eredményeket a figyelemzavaros, autista és hallássérült
fiatalok produkálták.
2. Mozgássérült és látássérült fiatalok
3. Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok
Többi fogyatékossági kategória teljesítménye a kis elemszám miatt nem
volt statisztikailag értékelhető.

Elemzés eredményeiből
Feladat*
Tapintás (JK, 20 elem,
hibamentesség, db)
Forgatógomb kezelés
mellmagasságban,
domináns kézzel, az eltérés
mértékének rögzítésével
(abszolút hiba)
Billentyűzet kezelése két
kézzel, bal jel + szóköz, 100szor (leütés átlagidő)

Ép

19,7

25,69

21,87

Látássérült

13,86

81

14,63

Figyelemzavar

13,33

35

26,65

Enyhe ért.
fogy.

7,55

173

40,87

Down
szindróma

Kihívások

4,86

matematikai fogalmak
ismerete, nem látott
kéz koordinációja

187

figyelem, szem-kéz
koordinációs
képesség, motiváció

54,96

figyelem, szem-kéz
koordinációs
képesség, motiváció

*ErgoScope feladatok
Szignifikáns csoporteltérések, meglepőbb eredmények
Ép és nagyobb elemszámú fogyatékos részminták összehasonlítása, szignifikáns eltérések keresése

Tevékenység

Billentyűzetkezelés

Az eltérés szignifikáns
Középsúlyos értelmi fogyatékos,
látássérült
Enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos

Az eltérés nem szignifikáns

Figyelmzavaros, mozgásfogyatékos

Forgatógomb kezelése (nők)

Középsúlyos értelmi fogyatékos

Kapcsolók használata

Enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos

Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos,
autista, hallássérült
Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos,
autista, hallássérült, enyhe értelmi
fogyatékos
Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos,
autista, hallássérült

Fogási erők marokszorítás jobb kézzel
(férfiak)

Autista

Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos

Fogási erők marokszorítás jobb kézzel (nők)

-

Munkabírás

Minden fogyatékossági kategória

Nyomógomb használata szemből (férfiak)

-

Forgatógomb kezelése (férfiak)

Nyomógomb használata szemből (férfiak)
Ceruzahasználat jobb kézzel
Statikus erőkifejtés, vízszintes húzás
Tapintás jobb kézzel (férfiak)

Enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos
Figyelemzavaros, autista,
mozgásfogyatékos, látássérült, enyhe
és középsúlyos értelmi fogyatékos
Figyelemzavaros, enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos

Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos
Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, autista
Figyelemzavaros, mozgásfogyatékos
Figyelemzavaros
Hallássérült, látássérült, autista

Következtetések
• A jelenlegi 9 munkapszichológiai mérőeszközzel az általunk vizsgált 58
kompetencia részképességből 32 képesség teljes vagy részleges
megítéléséhez kaphatunk információkat.
• Az ErgoScope munkaszimulátor bevonásával 14 új (és 25 részben
átfedő) részképességről kapunk információkat.
• A hiányzó részképesség-információkat jelenleg a szakorvos,
pszichológus és pedagógus szakemberek megfigyelései egészítik ki.
Ezek közül többet objektíven mérhetővé tennének a további
(beszerzésre javasolt) munkadiagnosztikai mérőeszközök.

Kutatási tapasztalatok, további célok
• A műszerek a munkaköri/szakmai alkalmassági vizsgálatokban objektív
adatokat biztosítanak MMK és fogyatékos munkavállalók képességeiről,
terhelhetőségéről (munkapszichológia)
• A munkakörök részfeladatait ismerve megítélhető, hogy a részfeladatok
okozta igénybevételnek mennyire tud megfelelni a vizsgált személy, leendő
munkavállaló (foglalkozás-egészségügy)
• Egyre több az érdeklődő a műszeres vizsgálatokra.
• Jól használható lenne a foglalkozási rehabilitáció területén is (FNO)
• Mérési eredmények automatikus digitalizálása, műszerek fejlesztése
• Az alkalmasság megállapításához referencia adatbázis(ok) és munkatükrök
kialakítása szükséges (általános szakmai, speciális munkahelyi)
• A beválás előrejelzéséhez hosszú távú adatelemzések szükségesek

Jövőbeli tervek
Kutatási feladatok:
• Referencia adatbázis bővítése, a szakmai alkalmasság meghatározásához szükséges referencia
értékek validálása (további felmérések szükségesek, nagy számban, illetve konkrét munkatükrökkel
kell összevetni (vállalatok, cégek bevonásával)
• A szakmai beválás előrejelzésére alkalmas adatbázis létrehozása (a vizsgált alanyok, kliensek
nyomonkövetése, szakmai életútjának követése (kutatási feladat)
• A mérési módszertan elismertetése kapcsolódó szakmai területekkel (munkapszichológia,
foglalkozás-egészségügy, munkavédelem, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, stb.) – szakmai
fórumok, konferenciák, publikációk
Fejlesztési feladatok:
• Módszertani fejlesztési feladat: a soft és a műszeres diagnosztikai adatfelvétel, adatelemzés
összekapcsolása
• Mérőeszközök felhasználói felületének továbbfejlesztése
• Adatkezelési rendszerek összekapcsolása (ErgoScope, asztali eszközök, kérdőív és egyéb kliens
adatok)

