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7.2. A NEM KOGNITÍV KÉSZSÉGEK NÖVEKVŐ SZEREPE AZ 
ÁLLÁSKERESÉSBEN ÉS A MUNKAVÉGZÉSBEN
Fazekas Károly
A technológiai fejlődés, a nemzetközi, regionális és a társadalmi munkameg-
osztás átalakulása során nem csupán a gazdaság ágazati és foglalkozási szer-
kezete változik. Az egyes foglalkozásokon belül jelentős átalakulás megy végbe 
a munkafeladatok tartalmában aszerint, hogy azok elvégzése milyen készsé-
geket kíván meg a munkavállalóktól. Az elmúlt évtizedekben leggyorsabban 
a matematikai jártasságot és a szociális készségeket egyaránt megkövetelő fel-
adatokat tartalmazó álláshelyek aránya növekedett, és leginkább azon állás-
helyek aránya csökkent, amelyekben az elvégzendő feladatok jellemzően sem 
matematikai jártasságot, sem szociális készségeket nem igényeltek a munkavál-
lalóktól (Deming, 2017).

A szociális (nem kognitív) készségek leginkább ahhoz szükségesek, hogy 
a munka során sikeresen együtt tudjunk működni másokkal. Ilyenek példá-
ul a személyiségpszichológiában Big Five néven ismert készségcsoport egyes 
elemei: extrovertáltság, konszenzuskészség, lelkiismeretesség, érzelmi stabi-
litás, nyitottság. Ilyen készség a mentalizáció (theory of mind), amelyen azt 
értjük, hogy másokat megfigyelve képesek vagyunk belehelyezkedni mások 
nézőpontjába, megértjük, és saját céljaink, cselekedeteink szempontjából ér-
tékelni tudjuk mások cselekedeteinek okait, érzelmi állapotának jellemzőit. 
A mentalizációs képesség az oktatásban és a munkapiacon egyaránt kiemelke-
dően fontos a kétoldalú és csoportos kooperációk sikere szempontjából (De-

Angelo–McCannon, 2015).1

A nem kognitív készségek az elmúlt évtizedekben megfigyelt felértékelő-
dése egymással szorosan összefüggő technológiai és társadalmi, demográfi-
ai okokkal magyarázható. A technológiai fejlődésnek – a robotizációnak, az 
egymással folyamatosan kommunikáló elemekből álló termelési, szolgáltatá-
si rendszerek terjedésének, a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körben 
történő felhasználásának – eredményeképpen ma már a magas szintű kognitív 
készségeket igénylő feladatok mind nagyobb részét el tudják végezni intelli-
gens, számítógépek által vezérelt eszközök. A robotizáció terjedése azonban 
mindeddig kevéssé volt jellemző a nem kognitív készségeket igénylő munka-
körökben (Deming–Kahn, 2018). Ugyanakkor e munkakörök aránya folya-
matosan növekszik a munkapiacon, részben a szolgáltatásokban foglalkozta-
tottak arányának növekedésével, részben az ápolási, egészségügyi álláshelyek 
arányának növekedésével, és nem utolsósorban azzal, hogy a korszerű vállalati 
menedzsment működésében is egyre fontosabb szerepe van a csoportmunká-
ra, bizalomra, intuitív gondolkodásra, társadalmi készségekre épülő munka-
feladatoknak (Schanzenbach és szerzőtársai, 2016).

1 A kognitív és nem kognitív 
készségek meghatározásával 
és mérésével a Munkaerőpiaci 
Tükör előző köteteiben részle-
tesebben foglalkoztunk (Faze-
kas, 2017, 2018).
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A hagyományos foglalkozások és álláshelyek egy része akár néhány éven be-
lül valóban eltűnhet, de közben új foglalkozások és állások keletkeznek, sőt 
bizonyos, leginkább nem kognitív készségeket igénylő foglalkozásokban fo-
lyamatosan növekszik a munkaerő iránti kereslet. Sokáig úgy tűnt, a mester-
séges intelligencia nem alkalmas nem kognitív készségek elsajátítására, kifej-
lesztésére. A legutóbbi években azonban fontos előrelépések történtek ezen 
a területen is. A legújabb fejlesztések eredményeit figyelembe vevő előrejelzé-
sek szerint a következő évtizedekben például a személyi szolgáltatások széles 
körében, a beteg, idős emberek ápolásában, a gyógyításban, a kereskedelem-
ben, a kreatív iparágakban a nem kognitív készségekkel rendelkező robotok 
egyre nagyobb arányban képesek lesznek elvégezni a megkívánt feladatokat 
(Morgan és szerzőtársai, 2019).

Tekintettel a robotizáció térnyerésére, fontos, hogy a fiatalok rendelkezze-
nek az új készségek megtanulásához szükséges motivációval és képességekkel. 
Továbbá folyamatosan szükség lesz olyan elemző munkára, amely feltárja az 
adott munkaerőpiacon a foglalkozások tartalmában végbemenő változásokat, 
segíti a képzési és oktatási rendszer irányítóit, a pedagógusokat, hogy a tan-
anyag és az oktatási módszertan fejlesztésével maguk is alkalmazkodjanak 
a változásokhoz (Alabdulkareem és szerzőtársai, 2018).

Bár a nem kognitív készségek jelentős része örökletes tulajdonságokhoz 
kötődik, számos empirikus elemzés bizonyítja, hogy a szülők, a lakókörnye-
zet és az iskola nagymértékben képesek fejleszteni, alakítani ezeket a készsé-
geket (Zhou, 2016). A nem kognitív készségek fejlesztésére szolgáló módsze-
rek (például csoportmunkára építő projektalapú oktatás) mind több ország 
iskolarendszerének gyakorlatába beépülnek.2 Számos nem kognitív készség 
egész életünk során, a felnőttoktatásban, vállalati képzésekben is fejleszthető 
(Hoeschler és szerzőtársai, 2018, Hoeschler–Backes-Gellner, 2018).3

A munkáltatók állásajánlatait és felvételi gyakorlatát vizsgáló elemzések ered-
ményei azt mutatják, hogy a nem-kognitív készségek szintje fontos előrejelző-
je a sikeres álláskeresésnek (Hoeschler–Backes-Gellner, 2018). Ezt támasztják 
alá azok a hatásvizsgálatok is, amelyek szerint az inaktív fiatalok integráció-
ját segítő programok sikeresebbek, ha a nem kognitív készségek fejlesztését is 
megcélozzák (Guerra és szerzőtársai, 2014).4 Számos példa van arra, hogy ahol 
a nem kognitív készségek fejlesztését a vállalatok beépítik a vállalati képzési 
programokban, ott a képzési ráfordításoknak jelentős termelékenységi hoza-
mai voltak (Adhvaryu és társai, 2017, Groh és szerzőtársai, 2012).

A készségfejlesztés mellett fontos, hogy a munkavállalók és a munkáltatók 
egyaránt releváns információkkal rendelkezzenek saját készségszintjükről és 
a készségek hozamairól. Ezek az információk egyrészt növelik a munkavál-
lalók motivációját a készségek fejlesztésében, másrészt növelik a munkálta-
tók készségét a magasabb szintű nem kognitív készségek honorálására (Bassi–
Nansamba, 2019).

2 Az OECD PISA és a  Világ-
bank STEP felmérései 2012 
óta tartalmaznak a diákok nem 
kognitív készségeinek felméré-
sére szolgáló kérdéseket (Kautz 
és szerzőtársai, 2017, Gaelle és 
szerzőtársai, 2014).
3 Guerra és szerzőtársai (2014) 
a Világbank által, kifejezetten 
a munkaerőpiac által igényelt 
nem kognitív készségek fejlesz-
tésére kidolgozott PRACTICE 
modell alapján ismerteti, hogy 
a  különböző életkori csopor-
tokban milyen módszerekkel 
lehet legsikeresebben fejleszte-
ni ezeket a készségeket.
4 Például: Job Corps, a Youth 
Build és a  Big Brothers Big 
Sisters programok az Egyesült 
Államokban vagy az EPIDE 
(Etablissments pour l’Insertion 
dans l ’Emploi) program Fran-
ciaországban (Quintini, 2015).
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