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Bevezetés 

A tanácsadás szociálpszichológiája c. tantárgy keretein belül olyan szociálpszichológiai ismereteket szereznek a 

hallgatók, melyek birtokában az emberi erőforrás tanácsadó jelöltek képessé válhatnak az emberi erőforrás 

tanácsadáshoz kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségek megértésére, értelmezésére. 

A tananyag során bemutatjuk a szociálpszichológia és a tanácsadás kapcsolatát, amelysorán végigvesszük a 

tanácsadás szereplőinek, módszereinek ill. folyamatának szociálpszichológiai jelenségvilágát. 

A következő témáink a kapcsolatok lesznek. A kapcsolatainkat nem a szokásos szociálpszichológiai 

felosztásban tárgyaljuk, amely a kapcsolatainkat a vonzalom, és a kapcsolatok stabilitása, hossza alapján teszi, 

hanem abból a szempontból, hogy mit akarnak elérni a kapcsolatok során az emberek? Milyen cél vezérli őket? 

Hiszen a tanácsadás, mint humán szolgáltatás emberi kapcsolaton keresztül zajlik, melynek célja a másik ember 

segítése, problémájának megoldása. A kapcsolatainkban sokféle cél vezérel minket, ezért fontos, hogy a 

tanácsadás során tanácsadó és tanácskérő közötti kapcsolatot egy rendszerben szemlélve megkülönböztessük 

más kapcsolatainktól. Ezért az agresszió és a versengés, a segítségnyújtás és az együttműködés 

szociálpszichológiája is helyt kap a tananyagban. 

Ezután a szocializáció tartalmáról és a színtereiről esik szó. A tanácskérő szocializációs folyamata a tanácsadás 

egyik fő témája, hiszen az öndefiníció kialakulása, ill. ezzel összefüggésben a pálya választásával kapcsolatos 

folyamatok szocializációs folyamatok! 

A következő nagy témánk szorosan kapcsolódik az előzőekhez, a társas tanulási formák. A társas tanulási 

formák közül a modell útján történő tanulást és a szereptanulást is alaposan igyekszünk körbejárni. 

Ezután a szelf szociálpszichológiai kérdéseit vesszük sorra. A szelf értelmezését és szerkezetét vesszük górcső 

alá. 

Az ezt követő témáink a szelf kialakulásának folyamata, a koherens szelf kialakítása és az ezekkel kapcsolatos 

problémák. A szelf tárgyalása kapcsán az önmagunkkal kapcsolatos attitűdök felvetik a következő témánkat, az 

attitűdöket. Az attitűdök jelensége a tanácsadásban rendkívül jelentős szerepet töltenek be. A tanácsadás során 

többféle saját magunkkal kapcsolatos attitűddel dolgozunk, ilyen attitűd például az értékek, vagy az érdeklődés. 

Az attitűd mérés problémái, buktatói szintén lényeges kérdések az önértékelő eljárások használata kapcsán. 

Végül a megismerés szociálpszichológiai folyamata zárja tananyagunkat. A megismeréssel kapcsolatos 

témakörök a szociálpszichológiai szakirodalmakban jellemzően az elsők között szoktak szerepelni. Mi abból a 

megfontolásból tettük a tananyag végére, hogy itt már olyan fogalmakra építünk, mint a szelf, az attitűd vagy a 

szocializáció, melyek a tananyag előző részeiben kerülnek megtárgyalásra. 

Tananyagunk a terjedelem szűkössége miatt csupán néhány fontosabb témát érint, a teljesség igénye nélkül. A 

későbbiekben törekszünk arra, hogy azokat a témákat is ebben a formában elérhetővé, tanulhatóvá tegyük, 

melyek nem kerültek be tananyagunkba. 

A tananyag célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a fontosabb szociálpszichológiai jelenségeket, 

legfontosabb témaköröket, melyek a tanácsadás folyamatában megjelennek. 

Követelmény a tananyag elsajátítására vonatkozóan, hogy a hallgatók az emberi erőforrás tanácsadáshoz 

kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségekben legyenek tájékozottak, valamint tudják ezeket a fogalmakat 

értelmezni, ill. alkalmazni a tanácsadói folyamatokban, módszerekben és a tanácsadás résztvevői kapcsán. 
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I. rész - A tanácsadás 
szociálpszichológiája 

Bevezető 

A tananyag során bemutatjuk a szociálpszichológia és a tanácsadás kapcsolatát, amelysorán végigvesszük a 

tanácsadás szereplőinek, módszereinek, ill. folyamatának szociálpszichológiai jelenségvilágát. 

A témakör egyetlen tanulási egységből áll. 

A témakör célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a szociálpszichológia tudomány tárgyát, a szociálpszichológia 

kapcsolatát más tudományokkal, továbbá az alkalmazott pszichológia modelljeit. 

A témakör további célja, hogy a hallgatók megértsék, hogy a tanácsadás jelenségvilága hogyan kapcsolódik a 

szociálpszichológia kutatási területeihez. 

A témakör követelménye, hogy a hallgatók meg tudják határozni az alkalmazott pszichológia területeit, 

kapcsolatát más tudományokkal, ill. modelljeit. A témakör követelménye továbbá, hogy a hallgatók össze tudják 

kapcsolni a tanácsadás szociálpszichológiai jelenségeit a tanácsadás folyamataival, szereplőivel, ill. 

módszereivel. 
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1. fejezet - A tanácsadás és a 
szociálpszichológia kapcsolata 

Cél: 

A tanulási egység célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a szociálpszichológia tudomány tárgyát, a 

szociálpszichológia kapcsolatát más tudományokkal, továbbá az alkalmazott pszichológia modelljeit. 

Az egység további célja, hogy a hallgatók megértsék, hogy a tanácsadás jelenségvilága hogyan kapcsolódik a 

szociálpszichológia kutatási területeihez. 

Követelmény: 

• A tanulási egység végén a hallgatók meg tudják határozni az alkalmazott pszichológia területeit, kapcsolatát 

más tudományokkal ill. modelljeit. Továbbá a tanulási egység végén a hallgatók össze tudják kapcsolni a 

tanácsadás szociálpszichológiai jelenségeit a tanácsadás folyamataival, szereplőivel ill. módszereivel. 

A szociálpszichológia tárgya, feladata 

Mielőtt a tanácsadás és a szociálpszichológia kapcsolatáról ejtenénk szót, érdemes röviden összefoglalnunk, mi 

is a szociálpszichológia, milyen társtudományai vannak, ill. az alkalmazott szociálpszichológiának milyen 

modelljei vannak. 

A szociálpszichológia feladata annak a meghatározása, hogyan befolyásolja az egyén gondolkodását, 

érzelmeit, viselkedését mások tényleges, képzetes vagy mögöttes jelenléte. (Gordon W. Allport) 

 

1. ábra: Gordon W. Allport (1897-1967). Forrás: http://www.nndb.com/people/009/000117655/ 

E meghatározás alapján azt mondhatjuk, hogy a szociálpszichológia az ember társas természetével foglalkozik, 

vagyis azokkal a lélektani jelenségekkel, melyek az embert társas viszonyaiban jellemzik. 

A szociálpszichológia, mint tudomány vizsgálódási területe a pszichológia és a szociológia határterületei, 

azonban az emberi interakciók pszichológiai aspektusát vizsgálja, nem pedig társadalmi vagy esetleg kulturális 

vonatkozásait. Például a szociálpszichológia vizsgálja, hogy hogyan képződnek egy csoportban a normák, 

azonban nem vizsgálja, pl. a törvényalkotás folyamatát. Ez utóbbi a szociológia, politológia, ill. jogtudomány 

területe. 

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a szociálpszichológia a pszichológia tudományának az a területe, 

amely az ember társas viselkedésével foglalkozik. 

A szociálpszichológia társtudományai 

http://www.nndb.com/people/009/000117655/
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A szociálpszichológia, mint tudomány szinte egy időben jött létre a szociológiával, és a kulturális 

antropológiával, az ipari forradalom után, az indusztriális társadalmak létrejöttével. 

Társtudományok: 

 

A szociálpszichológia egyik gyökere a néplélektan (Völkerpsychologie), amely Wundt nevéhez fűződik. 

Alapgondolata, hogy az emberek közötti összefüggésrendszerek elsődleges formája a kulturális közösség. Ezért 

vizsgálatuk tárgyává tették a vallást, a nyelvet ill. a mitológiát is. A kulturális antropológia követi ezt a 

hagyományt, és a kisebb társadalmak struktúráját, szokásait, kultúráját vizsgálja. 

A szociálpszichológia egy másik fontos gyökere a szociológia, amely a társadalmi változásokat, a társadalmi 

rendszerek működését vizsgáló tudomány. A szociológia és a kulturális antropológia nem csupán gyökere, 

hanem társtudományai is a szociálpszichológiának, hiszen oda – visszahatnak egymás fejlődésére. (Graumann, 

1995) 

A szociálpszichológia, mint alkalmazható tudomány 

A szociálpszichológia természetéből adódóan alkalmazható tudomány. A szociálpszichológia, amely a 

társadalmat alkotó ember lélektani jelenségeit tanulmányozza, a társadalom különböző lélektani jelenségeit segít 

megérteni. A szociálpszichológia számos olyan jelenséget vizsgál (pl.: kommunikáció, alku, meggyőzés, 

csoportközi viszonyok, attitűd), amelyek intézményesülnek a szociális élet, kereskedelem, az iskolai élet, a 

média, vagy a politika területén. A szociálpszichológia laboratóriumi körülmények között kutatja, pl. az 

alkufolyamatot, az együttműködést, az attitűdöket, vagy az agresszió keletkezésének folyamatait. Ezeknek az 

alapkutatásoknak az eredményei segítenek megérteni olyan társadalomban zajló eseményeket, mint pl. egy 

sztrájktárgyalás sikertelensége, vagy a médiák hatása az iskolai erőszakra, vagy a munkahelyi diszkrimináció. A 

szociálpszichológia hatása a társadalomban zajló eseményekre, folyamatokra, egyértelmű. A kérdés az, hogy a 

szociálpszichológia, mint alkalmazott tudomány elválasztható-e az alapkutatást végző tiszta tudománytól, vagy 

sem. (Stephenson, 1995) 

„Tiszta tudomány” modell 

Azok, akik a mellett érvelnek, hogy az alkalmazott szociálpszichológia elsősorban az elmélet ellenőrzésének a 

terepe, azok a „tiszta tudomány” hívei. Azok a kutatók, akik ezt képviselik: a szociálpszichológiának a 

társadalom által kitűzött célokat kell elősegíteni a nélkül, hogy vizsgálná, esetlegesen bírálná azokat. E szerint a 

praxis, vagyis az intézményi gyakorlat az, amit az alkalmazott szociálpszichológia kritikával illethet, hiszen ezt 

támogatja. (Stephenson, 1995) 

Társadalomtudományi modell 

A társadalomtudományi modell ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az alkalmazott szociálpszichológia a 

társadalom és a társadalmi intézményrendszer megértésének önálló dimenziója. Ezt a nézetet képviselő kutatók 

szerint a szociálpszichológiának alapvetően érzékenynek kell lenni a társadalmi problémákra és a problémák 

tárgyalásához, megoldásához sajátos szempontrendszerével kell hozzájárulnia. Ilyen témák pl. az előítélet, az 

engedelmesség, vagy a segítségnyújtás problémája. 

Mi ezt a nézetet képviseljük a tanácsadás szociálpszichológiájának oktatása folyamán. Valljuk, hogy a 

szociálpszichológiai kutatásoknak formálnia kell a humán szolgáltatások, ezen belül a tanácsadás (emberi 
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erőforrás, munka- és pályatanácsadás) társadalmi elfogadottságát, működését, szabályozását, 

intézményrendszereit stb. (Stephenson, 1995) 

Az alkalmazott szociálpszichológia fontosabb területei: 

 

Láthatjuk a felsorolásból, hogy a humán szolgáltatások egy sajátos terepét jelentik az alkalmazott 

szociálpszichológiának. A következőkben azt nézzük meg, hogy mit jelent a humán szolgáltatás és hogyan 

kapcsolódik ide a tanácsadás. 

A humán szolgáltatás, mint az alkalmazott pszichológia terepe 

A tanácsadás (emberi erőforrás, ill. munka és pályatanácsadás) a humán szolgáltatás körébe sorolható 

tevékenység. Olyan szolgáltatás, amelynek középpontjában az ember áll, sajátos pszichikumával, 

élettörténetével, tapasztalataival, érdekeivel, életfelfogásával. A humán szolgáltatás egy olyan tevékenység, 

amelyben a résztvevők mindegyikére jellemző az egyediség, akár szolgáltató, akár szolgáltatást igénylő. 

(Szilágyi, 2007) 

 

2. ábra: a humán szolgáltatás középpontjában az ember áll. Forrás: 

http://image.healthhaven.com/Psychotherapy_Techniques.htm 

A humán szolgáltatás tehát egy, a társadalomban intézményesült rendszer, melyben az emberek pszichikumának 

sajátosságaival kell számolnunk. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy szociálpszichológiai jelenségekkel 

találkozhatunk a humán szolgáltatás folyamataiban. 

Ezért, mint alkalmazott diszciplínának, a szociálpszichológiának a feladata a tanácsadás különböző 

aspektusainak kutatása. Ezt az új diszciplínát pedig, a tanácsadás szociálpszichológiájának nevezhetjük. A 

tanácsadás szociálpszichológiai vetületeivel kapcsolatos kutatások meglehetősen szűk körűek, elsősorban a 

pályaválasztási döntésekkel, ill. a csoportos tanácsadással kapcsolatosak. 

http://image.healthhaven.com/Psychotherapy_Techniques.htm
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Tantárgyunk keretében arra vállalkozunk, hogy a meglévő szociálpszichológiai tudást a tanácsadásban 

megjelenő folyamatokkal kapcsolatosan összegyűjtsük, és a tanácsadás jelenségvilágát ez alapján értelmezzük, 

mintegy kibővítve a tanácsadói szemléletet. 

A tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilága 

A tanácsadás szociálpszichológiája tehát a tanácsadás (emberi erőforrás, munka- és pályatanácsadás) 

jelenségvilágához kapcsolódik. 

A tanácsadás, mint humán szolgáltatás célra orientált, problémamegoldó tevékenység, aamelyszemélyes 

kontaktuson keresztül valósul meg a tanácskérő és a tanácsadó között. A folyamat célja, hogy egy meghatározott 

kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó segítségével úgy, hogy interperszonális kapcsolatban információáramlás 

történik. Az információátadás olyan minőségben, olyan interakciókon keresztül valósul meg, ahogyan ezt a 

tanácskérő igénye meghatározza. 

A tanácsadás szociálpszichológiai jelenségeit több szempont alapján vehetjük számba: 

A tanácsadás résztvevői alapján a tanácsadó és a tanácskérővel kapcsolatos jelenségek tartozhatnak ide. 

A tanácsadási folyamatot elemezve a tanácsadásban három jól elkülöníthető egység van, amelyeknél más-más 

szociálpszichológiai jelenségeket figyelhetünk meg. 

A főbb szakaszok: 

• a megismerő, 

• fejlesztő 

• és szintetizáló szakaszok. 

Végül a módszerek tekintetében az egyéni és a csoportos tanácsadás módszerei szerint különböztetjük meg a 

szociálpszichológiai jelenségeket, ill. ezeken belül az önértékelő eljárásokhoz, a beszélgetéshez, ill. a 

számítógép használatához kapcsolódó jelenségeket elemezhetjük. 

A tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilága a tanácsadás résztvevői alapján a tanácsadóhoz és a 

tanácskérőhöz kapcsolódnak. 

Tekintsük át röviden, milyen témakörök érintik a tanácsadót és a tanácskérőt témánk kapcsán! 

A tanácsadó személyes kapcsolatán keresztül hat a tanácskérőre, interakcióban, kommunikáció segítségével 

dolgozik. Az interperszonális kapcsolatban információáramlás történik. Fontos tehát a tanácsadónak 

megismernie a kapcsolatok, kommunikáció szociál¬pszichológiai vetületeit. 

A tanácsadó szocializációs folyamaton keresztül tanulja a tanácsadói szerepet, ill. szocializálja a tanácskérőt is a 

tanácsadói helyzetben. A szocializáció kérdésköre a tanácskérő megismerése kapcsán is fontos, hiszen a családi, 

munkahelyi stb. szocializációt megismerve történik a tanácskérő helyzetének feltárása. 

A tanácsadás során a folyamatos attitűd megismeréséről (pl. munkával kapcsolatos attitűd), esetlegesen attitűd 

alakításáról, az alakulás nyomon követéséről van szó (pl. csoportos tanácsadás folyamán a pályákkal 

kapcsolatos vélemények, vagy pl. a tanulással kapcsolatos attitűdök alakulása). Ezért az attitűdökről való tudás 

nélkülözhetetlen a tanácsadói munkában. 

Ugyanígy a sztereotípiák, előítéletek megismerése is hangsúlyos, hiszen a tanácsadói munka során törekedni 

kell a sztereotípiák és előítéletek nélküli személyes kapcsolatok kialakítására. 

Nem utolsó sorban az értékek megismerése, feltárása a tanácsadói munka egyik leghangsúlyosabb eleme, ezért 

az értékkutatás eredményeinek szintén meg kell jelenniük a tanácsadók szemléletében. 

A tanácskérő oldaláról az előzőeken túl azok a témák hangsúlyosak, melyek a pályaválasztási folyamat egyéni 

problematikájában megjelennek. Ilyen jelenség a szelf, az énnel, önismerettel, öndefinícióval kapcsolatos 

kérdések, ill. a döntéshozással kapcsolatos pszichológiai kérdések. 
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A következő táblázatban összefoglaltuk a tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilágát a tanácsadás 

résztvevői alapján: 

 

Láthatjuk, hogy a tanácsadásban résztvevők kapcsán a szociálpszichológia majdnem minden nagy kutatási 

területe megjelenik. 

A tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilága a tanácsadás folyamata alapján: A szociálpszichológiai 

jelenségeket a tanácsadási folyamatban is tetten érhetjük. Tekintsük át röviden a tanácsadás folyamatának 

lépéseit, a munka-pályatanácsadás általános modellje (Szilágyi, 1993) alapján! 

• A tanácsadás első lépése: az ügyfél igényének meghatározása, amelysorán meghatározzuk a kliens 

problémáját. A probléma definíció a kapcsolat során alakul ki, a tanácsadó segít az ügyfélnek önmaga 

helyzetét megfogalmazni, a feltárt nehézségek és kérdések közül kiemelni a számára fontos megoldásra váró 

problémát. 

• A tanácsadás második lépése: a tisztázás, amelysorán alternatívákat tárunk fel, ill. egyéni 

személyiségtényezőket, értékeket ismerünk meg. Ide tartozik az egyén problémakörre vonatkozó 

ismereteinek, érzéseinek, a kérdéshez kapcsolódó előítéletek, viselkedési sémák, döntési szituációknak a 

megbeszélése. 

• A harmadik lépés: az elemzés. Az eddigi élettapasztalatokból, életútból, a reális adatokból következő 

eredmények és hiányosságok számbavétele. Ide tartozik, pl. az iskolai végzettség, az anyagi helyzet, a családi 

körülmények számbavétele. Ebben a szakaszban történik a személyes jellemzők és a realitásból nyert adatok 

összekapcsolása. 

• A tanácsadás negyedik lépése: a szintetizálás, aamelysorán megpróbálunk a problémára választ adni, a 

tanácskérő által saját magáról kialakított kép (öndefiníció) alapján. 

• A tanácsadás záró lépése: a megállapodás, amelyegy döntéshozatallal, egy cselekvési tervvel stb., vagyis 

egy, a tanácskérő által elfogadható eredménnyel jár. 

A következő táblázatban összefoglaltuk a tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilágát a tanácsadás 

folyamata alapján: 

 

Ha végig gondoljuk a tanácsadás folyamatát, könnyen belátjuk annak szociálpszichológiai vonatkozásait. 

Láthatjuk, hogy minden lépés kapcsán felmerül több, a szociálpszichológia által kutatott jelenség, mint, pl. a 

kapcsolat, kommunikáció, megismerés, szocializáció, szelf, attitűd, érték, sztereotípia, előítélet, döntés. 

A tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilága a tanácsadás módszerei alapján: Szociálpszichológiai 

ismereteket a tanácsadás módszereinek használatakor is alkalmazunk. 
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A tanácsadás folyhat egyéni vagy csoportos módszerrel. A csoport egy újabb nagy szociálpszichológiai témát 

érint - a csoportkutatások eredményeit. 

A tanácsadás legfőbb módszere a beszélgetés, melyhez nem nélkülözhetjük a kommunikációról, interakcióról 

összegyűjtött ismereteket. 

Az önértékelő eljárások problematikája sok pontban kapcsolódik az attitűdmérés problémaköreihez. 

Végül a számítógéppel támogatott módszerek használata felveti a szelf torzulásának problematikáját. 

A következő táblázatban összefoglaltuk a tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilágát a tanácsadás 

módszerei alapján: 

 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a tanácsadás szociálpszichológiája egy olyan alkalmazott szociálpszichológiai 

terület, amely a tanácsadás során megjelenő szociálpszichológiai jelenségek megismerésével, leírásával, ill. 

kutatásával foglalkozik. 

Célja a humán szolgáltatások, ezen belül a tanácsadás (emberi erőforrás, munka- és pályatanácsadás) társadalmi 

elfogadottságának növelése, működésének, szabályozásának, intézményrendszereinek, magának a tanácsadási 

folyamatnak a hatékonyabbá tétele. 

Területei: 

• kapcsolatok szociálpszichológiája, 

• a tanácsadás, mint segítő kapcsolat, 

• a tanácsadás szocializációs vetületei, 

• társas megismerés a tanácsadásban, 

• a szelf, mint a tanácsadás tárgya, 

• a tanácsadás, mint attitűdváltozási folyamat, 

• tanácsadásban megjelenő értékfogalom, 

• döntések szociálpszichológiája, 

• a csoportos tanácsadás szociálpszichológiai jelenségvilága, 

• sztereotípiák, előítéletek megjelenése a tanácsadói folyamatban, 

• a kommunikáció szociálpszichológiai vetületei. 

Összefoglalás 

„A tanácsadás és a szociálpszichológia kapcsolata” c. témakör kapcsán röviden összefoglaltuk a 

szociálpszichológia tárgyát, áttekintettük az alkalmazott szociálpszichológia témaköreit, végül összegyűjtöttük a 

tanácsadás (emberi erőforrás és munka- pályatanácsadás) szociálpszichológiai jelenségvilágát. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig korábbi tanulmányai során szerzett szociálpszichológiai tudását! Soroljon fel olyan 

szociálpszichológiai témákat (jelenségeket), melyeknek a tanácsadás során hasznát tudná venni! 
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2. Vázolja fel, hogyan tudná csoportosítani a tanácsadáshoz kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségeket! 

3. Beszélje meg csoporttársaival, hogy egyetértenek-e a csoportosítással, vagy valamilyen más szempontot is 

lehetne találni? 

4. Fogalmazza meg a tanácsadás szociálpszichológiájának tárgyát! 
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II. rész - A kapcsolataink 
szociálpszichológiája, a tanácsadás, 

mint kapcsolati forma 

Bevezető 

A témakör két tanulási egységből áll, melyek a kapcsolataink szociálpszichológiai vetületeivel foglalkoznak. Az 

emberi kapcsolatokat aszerint tárgyaljuk, hogy mit akarnak elérni a kapcsolatok során az emberek? Milyen cél 

vezérli őket? Az első témakörben azokat a kapcsolatokat nézzük meg, melyek során az egyén elsősorban saját 

magát helyezi előtérbe, a saját érdekei szerint cselekszik. A második témakörben azokat a kapcsolatainkat 

vesszük górcső alá, melyekben arra törekszünk, hogy a társas helyzetben a másik érdekei is érvényesüljenek. 

Külön foglalkozunk ezen belül a tanácsadással, mint olyan humán szolgáltatással, amelyben a mások segítése áll 

a középpontban. 

A fejezetben áttekintjük: 

• az agresszió 

• a versengés 

• az együttműködés 

• a segítségnyújtás, altruizmus 

• a segítő kapcsolatok szociálpszichológiáját. 

A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kapcsolataink sokféleségével, ezen belül az egyén 

törekvéseivel a kapcsolatokban. A fejezet célja továbbá, hogy a hallgatók megtanulják a tanácsadás segítő 

kapcsolati jellemzőit. 

A fejezet követelménye, hogy a hallgatók felismerjék a kapcsolataink sokféleségét, ezen belül az egyén 

törekvéseit a kapcsolatokban. A fejezet követelménye továbbá, hogy a hallgatók meg tudják határozni a 

tanácsadás segítő kapcsolati jellemzőit. 
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2. fejezet - Agresszió és versengés a 
kapcsolatokban 

Bevezető 

A következő tanulási egységben röviden ismertetjük az agresszió és a versengés szociálpszichológiai jellemzőit. 

Elsőként az agresszió definícióját, megnyilvánulási formáit majd az agresszió okait igyekszünk bemutatni. 

Ezt követi a versengés definíciója, ill. a versengés magyarázatai. A témát igyekszünk minél több oldalról 

megvilágítani, ehhez minél több kísérletet, ill. vizsgálatot bemutatni. 

Cél: 

• a hallgató tanulja meg az agresszió és a versengés definícióját, ill. értse meg az agresszió és a versengés, mint 

társas viselkedés magyarázatait. 

Követelmény: 

• a hallgató mutassa be az agresszió és a versengés közötti különbséget, 

• ismerje fel az agresszió megjelenését a kapcsolatokban értelmezze a versengés megjelenését a kapcsolatokban 

 

3. ábra. Kapcsolataink. Forrás 

A kapcsolatok szociálpszichológiai vetületének fontossága 

A tanácsadás (emberi erőforrás és munka- pályatanácsadás) személyes kontaktuson keresztül valósul meg a 

tanácskérő és a tanácsadó között. A kapcsolat lényege a támogatás, a professzionális segítség nyújtása egy adott 

témában, melyet a tanácskérő igénye határoz meg. A tanácsadás, mint humán szolgáltatás, interperszonális 

kapcsolatban, interakciókon keresztül valósul meg, ezért fontos, hogy a kapcsolati formák széles spektrumában 

elhelyezzük. 

Az ember társas lény, éber állapotunk kb. háromnegyed részében társas környezetben vagyunk. Emberi 

kapcsolataink sokasága vesz minket körül. A kapcsolat, mint természetes állapotunk jelen van 

mindennapjainkban. Fontos tehát meghatároznunk, hogy milyen jellemzői vannak kapcsolatainknak, és ezekhez 

képest miben más, miben tér el a többitől a tanácsadás, mint professzionális segítő kapcsolati forma. 

Amikor két ember találkozik, igen sokféle kapcsolat bontakozhat ki közöttük. Attól függően, hogy milyen 

viszonyulást alakítunk ki a másikkal, lehetünk versengésben, léphetünk fel támadólag, de együttműködhetünk, 

vagy akár fel is áldozhatjuk magunkat. 

Az agresszió jelentése és az agresszió formái 

Kapcsolatokban az agresszió úgy jelenik meg, hogy az egyik személy törekvése az, hogy a másiknak 

szándékosan kárt vagy fájdalmat okozzon. 

http://chicagopressrelease.com/press-releases/chicago-area-nonprofit-human-service-providers-organize-for-unified-voice-in-springfield
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Az agressziónak különböző formáit különböztetjük meg. 

• Lehet az agresszió antiszociális, társadalomellenes, amikor az egyén a társadalom írott vagy íratlan törvényeit 

is megszegve okoz fájdalmat, kár másoknak. Ilyen, pl. a bűnöző, aki kirabolja a másikat. 

• Ezzel párhuzamosan megkülönböztetjük a proszociális agressziót, amely a társadalom értékeit megvédő 

agresszió, és a társadalom érdekében lép fel. Ilyen viselkedés, pl., amikor valaki leteperi a bankrablót, annak 

súlyos sérüléseket okozva. 

• Lehet az agresszió instrumentális, vagyis amikor az agressziót magát eszközként használja valaki valami 

elérése érdekében (pl. tolakodás a közértben), de lehet öncélú is, amikor maga az agresszió a cél (pl. villamos 

kárpitjának felhasogatása). 

• Lehet az agresszió aktív (pl. pofon), de lehet passzív is (pl. szabotázs, dac, megsértődés). 

• Lehet továbbá az agresszió verbális (pl. pletyka, káromkodás), tettleges, lehet tárgyra ill. személyre 

irányuló is. 

• Az agresszió lehet kifelé irányuló (pl. gyilkosság), de befelé irányuló is (pl. öngyilkosság). 

Az agresszió magyarázatai 

Az agressziót alapvetően két nagy elméleti megközelítéssel magyarázzák. 

• Az egyik elméleti irányzat képviselői azt az álláspontot képviselik, amelyszerint az agresszió velünk 

született, biológiailag determinált viselkedési forma. 

• A másik elméleti irányzat szerint az agressziót egyéni tapasztalatok során sajátítjuk el. 

Az agresszió kutatások mindkét irányban gyűjtöttek bizonyítékokat, néhány magyarázattal ismerkedjünk meg! 

Az agresszió és az öröklés 

Az agresszió egyik legkorábbi biológiai elmélete genetikai rendellenességgel magyarázza a másokat bántó 

viselkedést. Ennek a genetikai hibának az oka a férfiaknál előforduló XYY kromoszóma rendellenesség. 

Megfigyelték, hogy az ezzel a rendellenességgel született férfiak magasabbak, robosztusabbak az átlagnál, 

alacsonyabb az intelligenciájuk és sokszor követnek el erőszakos bűncselekményeket. (Hárdi, 2000) 

 

4. ábra. XYY kromoszóma rendellenesség. Forrás: http://www.pathguy.com/lectures/perspect.htm 

Ma már tudjuk, hogy az agresszió poligénes öröklésmenetű, vagyis több gén együttállásától függ a mértéke. 

Bizonyos hibás géneket is sikerült azonosítani, amelyek az ingerületátvivő rendszerben rendellenességet 

okoznak, ezáltal agresszív viselkedést idéznek elő. (Carver, Scheier, 1998) 

http://www.pathguy.com/lectures/perspect.htm
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Az agresszió szabályozásának vannak agyi struktúrái is (pl. amygdala, agytörzs), ill. a neurotranszmitterek és 

hormonok is szabályozzák (pl. magas tesztoszteron szintet találtak erőszakos bűncselekmények elkövetőinél). 

(Daly, Wilson, 1990) 

A frusztráció-agresszió elmélet 

A környezeti hatást hangsúlyozó elméletek közül az egyik legismertebb az un. frusztráció-agresszió (Dollard 

és Miller) elmélet. Ennek lényege az, hogy amikor egy személyt, aki egy adott cél elérése érdekében 

erőfeszítéseket tesz, megakadályozzák (frusztrálják), akkor a személy viselkedése agresszív lesz. Az agresszió 

nem az egyetlen lehetséges válasz a frusztrációra. Akadályoztatottságunk vezethet regresszióhoz (a fejlődési 

szint egy alacsonyabb fokára való visszacsúszás) és apátiához is. Ennek a magyarázatnak a kísérleti bizonyítása 

K. Lewin (1941) nevéhez fűződik. (Mérei, Binét, 2006) 

 

5. ábra: Kurt Lewin (1890-1947). Forrás: http://organizations.uncfsu.edu/psichi/History/Gestalt.htm 

Kísérlet: 

„Kurt Lewin harminc, 2½–5 éves korú óvodáson végezte el híres frusztrációs kísérletét. A kísérlet minden egyes 

gyerek esetében három fázisból állt. 

Először harminc percen keresztül megfigyelték és regisztrálták a gyerek spontán viselkedését adott játékszerek 

között, és egy 0–6 pontos skálán értékelték tevékenységének nívóját. 

A második, 15 perces szakaszban a gyereket ugyanabba a helyiségbe vitték, amelynek méretét azonban (egy fal 

félretolásával) megnövelték. A helyiségben ott volt valamennyi korábbi játéktárgy, de voltak újak is: sokkal 

szebbek, csábítóbbak, mozgathatóak; a régi játékok is izgalmasabb környezetbe kerültek (a babához pl. volt 

babaház is, a vízi állatokhoz kis tavacska stb.). A kísérletvezető hagyta a gyereket szabadon játszani, de 

időnként felhívta a figyelmét egy-egy új tárgyra; a cél az volt, hogy a gyerek lehetőség szerint minden játékkal 

kapcsolatba kerüljön. 

A harmadik – frusztrációs – szakaszban a kísérletvezető kiválasztotta azokat a játékokat, amelyekkel a gyerek 

az első szakaszban játszott, átvitte őket a szoba azon felébe, ahol eredetileg voltak. A szoba két része között egy 

átlátszó dróthálót feszített ki, és egy jó nagy lakattal a gyerek szeme láttára lelakatolta. A gyerek így láthatta – 

tőle elzárva – a szép, új játékokat, játszani viszont csak a régiekkel játszhatott. 

A kísérlet levezetéseképpen 15 perc eltelte után a kísérletvezető felszólította a gyereket, hogy hagyja abba a 

játékot, és közölte, hogy most mennek vissza az óvodába. Kinyitotta a lakatot, elhúzta a dróthálót. 

Néamelygyerek e fázisban magától visszaszaladt a szép játékokhoz; ha ezt nem tette meg, a kísérletvezető direkt 

módon felszólította erre. Ezt követően a gyerek korlátlan ideig, szabadon játszhatott; e fázis célja a felgyülemlett 

feszültség feloldása volt.” 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Frusztr%C3%A1ci%C3%B3 

http://organizations.uncfsu.edu/psichi/History/Gestalt.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Frusztr%C3%A1ci%C3%B3
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6. ábra. Lewin kísérlet (Frusztrációs helyzet). Forrás: Mérei F., V. binét Á., Gyermeklélektan Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1993. 

Szociális tanuláselmélet 

Az agressziókutatás talán legizgalmasabb kérdése, hogy hogyan tanuljuk az agressziót, miként hatnak ránk a 

környezet agresszív ingerei, mintái. Az ezzel kapcsolatos kutatások egyik legtöbbet idézett kísérlete a szociális 

tanuláselmélet (Bandura, 1977) egyik legfontosabb képviselőjéhez, A. Bandura nevéhez fűződik. 

 

7. ábra: Albert Bandura (1925-) Forrás: http://www.des.emory.edu/mfp/bandurabio.html 

Kísérlet: 

Bandura kísérletében a gyerekek végignézték, ahogyan egy felnőtt különböző kreatív módokon ütlegel egy 

levegővel felfújt, gyerek nagyságú babát (Bobo-babát). 

Ezután a gyerekek is megkapták Bobo-babát. 

A gyerekek hasonlóan viselkedtek a bábuval, mint a felnőttek: rugdosták, kalapáccsal verték, dobálták, hasára 

ülve ütötték stb. 

http://www.des.emory.edu/mfp/bandurabio.html
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8. ábra: Bobo-baba kísérletek képei. Forrás: 

http://topicstock.pantip.com/family/topicstock/2009/03/N7644232/N7644232.html 

Bandura kísérletei (Bandura, 1973) bebizonyították, hogy a gyermekek az agresszív modell viselkedését 

megjegyzik és leutánozzák. A későbbi kísérletek arra is rámutattak, hogy minél inkább kedvelték a felnőttet, 

annál készségesebben utánozták agresszív viselkedését. 

Az agressziót azonban akkor is memorizáljuk, ha a modellel érzelmileg nem azonosulunk. Amennyiben azt 

tapasztaljuk, hogy az agresszív viselkedéssel sikereket lehet elérni, vagyis azt látjuk, hogy az agresszív 

viselkedésű modellt megjutalmazzák, úgy az agressziót beépítjük saját viselkedési készletünkbe. 

A versengés 

A versengés az emberi kapcsolatoknak az a formája, amikor az egyén arra törekszik, hogy az adott kapcsolatban 

a legnagyobb egyéni előnyt szerezze meg a másikkal szemben. 

A versengés evolúciós magyarázata 

Miért versengünk? A versengést magyarázó elméletek közül a legismertebb Charles Darwin (1809-1882) 

evolúciós elmélete. Szerinte a fajok közötti verseny a természetes szelekciót szolgálja, az erősebb fennmarad, 

így biztosítva a környezethez való alkalmazkodást, az élet fejlődését. (Darwin, 2004) 

A társas összehasonlítás és a versengés kapcsolata 

A szociálpszichológiai elméletek közül a társas összehasonlítás elmélete (Festinger, 1954) az egyik 

legismertebb magyarázat a témában. Az elmélet lényege: a versengés az ember önismereti igényéből fakad. A 

saját magunk megismerésének igénye egyrészt arra irányul, hogy megtudjuk, hogy milyen képességeink vannak 

(pl. ügyesség, intelligencia, szociális készségek), másrészt arra, hogy megtudjuk, véleményeink, attitűdjeink 

helyesek-e. Amennyiben a képességeinket nem tudjuk közvetlenül mérni, akkor másokhoz mérjük magunkat. 

Az önértékelésünk növelése érdekében pedig, beindul a versengés (pl. jobb, okosabb, szebb legyek stb…). 

 

http://topicstock.pantip.com/family/topicstock/2009/03/N7644232/N7644232.html
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9. ábra: Leon Festinger (1919-1989). Forrás:http://alignmap.com/wp_content/Graphics/Leon%20Festinger.jpg  

A versengés társas szituációs okai 

A versengés magyarázatával foglalkozó kutatások a társas szituációk jellemzőire is felhívták a figyelmet. 

Vannak olyan csoportra jellemző helyzetek, amelyek beindítják a csoporttagok közötti versengést. 

Ilyen szituációs jellemző maga a csoporttá fejlődés stádiuma. Megfigyelték, hogy a csoporttá alakulás 

folyamatában (a státuszok kialakulásakor), beindul a versengés a csoporttagok között a minél jobb pozíciók 

megszerzéséért. A csoportszerepek kialakulása után csökken a versengés, majd a csoportszabályok kialakulása 

után szabályozottá válik a versengés a csoportban. 

Versengést beindító szituációs jellemző az is, amikor a csoport vezetője egyéni jutalmazást alkalmaz valamely 

feladat megoldásáért. A versengő viselkedés csökken, ezzel együtt az együttműködés nő, amikor a vezető a 

csoport egészét jutalmazza a feladat megoldásáért (Deutsch, 1949). 

A vezető másként is hat a versengésre. Minél nagyobb hatalma van, minél erősebb, annál kevesebb a 

versengés, mintegy status quot biztosítva. Minél bizonytalanabb a vezető státusza, annál több a csoporttagok 

versengő viselkedése, beindul a hatalomért folytatott harc. 

A csoport szerkezete is hat a versengésre. Minél merevebb a hierarchia, amely autokratikus vezetéssel 

párosul, annál inkább jellemző a versengés. Minél lazább a szervezet, a csoport hierarchiája, demokratikus a 

vezetés, annál kevesebb a versengés. 

A versengés kulturális vonatkozásai 

Vajon a versengő viselkedés függ-e attól a kultúrától, amelyben élünk? A kutatók ezt is megvizsgálták. 

Különböző nemzetiségű és kulturális hátterű személyek viselkedését hasonlították össze a játékelméletből vett 

szituációkban. Az eredmény ellentmondásos. Kiderült, pl. hogy az egyik kísérletben az indiaiak versengőbbek, 

mint az amerikaiak, majd egy másik kísérletben ennek ellenkezőjét is bebizonyították. 

A kutatók ezek után azt kezdték el vizsgálni, hogy hogyan vagyunk versengők egy adott kultúrában, 

amelyhelyzetek váltják ki a versengést? 

Kiderült, hogy a versengő szituációt, ill. a szemben álló felet alapvetően másként értelmezik a különböző 

kultúrákban, és ez az, ami lényeges eleme a versengésbeli különbségnek. A Japánok vizsgálatából (Fülöp, 1998) 

kiderült, hogy a versengés fókusza saját maguk fejlődése, nem pedig, mások legyőzése. A versenytárs az 

énfejlődés stimulátora, a versenytárstól nem megszabadulni akar, hanem a megtartása a cél. 

Egy kultúrközi vizsgálatban (Fülöp, 1999), a magyar és amerikai diákokat összehasonlítva rájöttek arra, hogy 

míg az amerikai diákoknál a versengés inkább pozitív kicsengésű, addig a magyar diákoknál negatív. A magyar 

diákok könnyebben összekapcsolják a versengést az agresszióval, míg az amerikaiak kevésbé. Az amerikaiak 

inkább gondolják úgy, hogy a versengés motiválja az embereket jobb munka végzésére, a magyarok szerint ez 

kevésbé jellemző. 

Összefoglalás 

„Agresszió és versengés a kapcsolatokban” c. témakörben röviden áttekintettük az agresszió és a versengés 

szociálpszichológiáját. Elsőként az agresszió definícióját, megnyilvánulási formáit ismertettük, majd az 

agresszió okait mutattuk be. Ezt követte a versengés definíciója, ill. a versengés magyarázatai. A témát több 

oldalról világítottuk meg, ehhez több kísérletet, ill. vizsgálatot mutattunk be. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a fejezetben olvasottakat. Próbálja meghatározni az agresszió fogalmát! 

2. Sorolja fel, hogy milyen formái vannak az agressziónak! 

3. Idézze fel, hogyan csoportosítjuk az agressziót magyarázó elméleteket! 

4. Vázolja fel, milyen kísérlettel, hogyan bizonyítható az agresszió és a frusztráció kapcsolata! 

http://alignmap.com/wp%20content/Graphics/Leon%20Festinger.jpg
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5. Vázolja fel, milyen kísérlettel, hogyan bizonyítható az agresszió és a tanulás kapcsolata! 

6. Gondolja végig a versengésről olvasottakat! Határozza meg a versengés fogalmát! 

7. Idézze fel a versengést magyarázó elméleteket! Hogyan magyarázzák a versengést? 

8. Magyarázza meg, hogyan függ össze a kultúra a versengéssel! 
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3. fejezet - Együttműködés és 
segítségnyújtás a kapcsolatokban. A 
tanácsadás, mint segítő kapcsolat. 

Bevezetés 

A következő tanulási egységben röviden ismertetjük az együttműködés és a segítségnyújtás szociálpszichológiai 

jellemzőit, majd részletesen leírjuk a segítő foglalkozások jellemzőit, ill. a tanácsadás, mint humán szolgáltatás 

segítő kapcsolati vonatkozásait. Elsőként az együttműködés definícióját, majd az együttműködés okait 

igyekszünk bemutatni. 

Ezt követi a segítő viselkedés definíciója, ill. a segítségnyújtó viselkedés magyarázatai. A témát igyekszünk 

minél több oldalról megvilágítani, ehhez minél több kísérletet, ill. vizsgálatot bemutatni. Végül a tanácsadás 

segítő vonatkozásait ismertetjük. 

Cél: 

• a hallgató tanulja meg az együttműködés és a segítségnyújtás definícióját, 

• értse meg az együttműködés és a segítségnyújtás, mint társas viselkedés magyarázatait, 

• végül a hallgató ismerje meg a tanácsadást, mint segítő foglalkozást. 

Követelmény: 

a hallgató legyen tisztában az együttműködés és a segítségnyújtás definíciójával, mutassa be az együttműködés 

és a segítségnyújtás, mint társas viselkedés magyarázatait. végül a hallgató foglalja össze a tanácsadást, mint 

segítő foglalkozást. 

Az együttműködés meghatározása 

Az együttműködés az emberi kapcsolatoknak az a formája, amikor az egyén arra törekszik, hogy az adott 

kapcsolatban a legnagyobb közös előnnyel járó helyzetet hozza létre. A felek általában pozitív, kölcsönös 

függésben vannak egymástól. A tanácsadói folyamatban rendkívül fontos, hogy a tanácsadó és a tanácskérő 

együttműködjön egymással, hiszen sikeres tanácsadás csak így képzelhető el. A tanácsadó ezen kívül más 

szervezetekkkel, intézményekkel, azok képviselőivel (egészségügy, önkormányzat, non profit társaságok, 

munkáltatók, képzési központok, iskolák, egyetemek, stb…) is együtt kell hogy működjön. 

 

10. ábra: Együttműködés. Forrás: http://www.clipartof.com/details/clipart/10863.html 

Az együttműködés magyarázatai 

Az együttműködés személyiségbeli okai 

http://www.clipartof.com/details/clipart/10863.html
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Miért működünk együtt? Az együttműködés okait vizsgálva elsőként a személyiségbeli jellemzőket emeljük ki. 

Azt találták, hogy azok a személyek, akik viselkedésére tartósan jellemző az együttműködés, összetett 

emberképet (szelf témakörben bővebben) alkotnak másokról (Kelley, 1979), és fontosnak tartják, hogy 

partnereikről a különféle helyzetekben minél több információt begyűjtsenek. Az együttműködő emberek 

igyekeznek másokat is rábírni az együttműködésre. 

Az együttműködés szituációs jellemzői 

A játékelméleti kísérletekből kiderült, hogy az emberek együttműködési készsége nagymértékben függ attól a 

szituációtól, amelyben a személyek vannak. 

Ha a személy úgy ítéli meg, hogy egy adott helyzetben nincs kockázata a lehetséges legrosszabb helyzet 

előidézésének, akkor szívesebben működnek együtt. Akkor is az együttműködést választjuk, ha ez a számunkra 

legkifizetődőbb. 

Az együttműködő viselkedés kialakításában fontos a partner viselkedésének a felmérése, és a kapcsolat 

története is. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a másik fél nem együttműködő, a későbbi találkozásaink során 

kisebb az esélye annak, hogy az együttműködést válasszuk vele szemben. Ha egy korábban nem együttműködő 

partner hirtelen együttműködőnek mutatkozik, akkor vele inkább együttműködünk, mint egy olyan személlyel, 

akiben csalódtunk az együttműködést illetően. (Hewstone, Stroebe, 2007) 

Vajon szívesebben működünk-e együtt azokkal az emberekkel, akikkel van személyes kapcsolatunk? A 

szociálpszichológiai kutatások szerint igen. Rámutattak arra, hogy a kommunikációnak óriási szerepe van 

együttműködésben. Egy játékelméleti kísérletben azok működtek együtt leginkább (87%-ban), akik hallották és 

látták is egymást. Akik csak látták egymást, vagy csak hallották egymást azok fele akkora eséllyel működtek 

együtt, mint az előbbiek (Wichmann, 1972). Az együttműködés mértéke lényegesen emelkedik, ha a 

kommunikáció gyakorisága és hitelessége javul (Deutsch,1958; Swingle és Santi,1972). 

A nevelés hatása az együttműködésre 

Elliot Aronson egy iskolai kísérletben arra is ráirányította a figyelmet, hogy az együttműködés neveléssel 

kialakítható. Az együttműködésnek jótékony hatással van az emberek közötti kapcsolatokra is: az 

együttműködő csoportok tagjai egymást jobban kedvelték, mint többi osztálytársukat, csökkent az iskolai 

agresszió, csökkent az előítéletes viselkedés, a gyerekek elkezdték szeretni az iskolát. (Aronson, 2008) 

Kísérlet: 

A kísérlet néhány héten keresztül zajlott 1971-ben, Texas állam Austin város iskolájában. A kísérlet célja az 

afro-amerikaiak és más kisebbségi diákokkal szembeni előítéletek csökkentésére, ill. az iskolai agresszió 

kezelése volt. Aronson azt javasolta, hogy a gyerekeknek olyan feladatokat adjanak, amelyek együttműködésre 

késztetik a tanulókat. Ez a módszer az un. mozaik módszer. 

Ennek során a diákokat kisebb csoportba osztották (a csoportok összetétele heterogén volt etnikai származás, 

tanulmányi eredmény, nemek tekintetében), majd minden héten háromszor egy iskolai órára találkoztak. 

A feladatuk az volt, hogy együtt egy adott tananyagot elsajátítsanak. 

A tananyagot annyi részre bontották, ahány tagja volt a tanulócsoportnak, majd minden diák megtanulta az 

anyag rá eső részét. Ez után mindenkinek az volt a feladata, hogy az általa megtanult tananyagrészt megtanítsa a 

többieknek, akik mást tanultak. Az órák úgy záródtak, hogy mindenkinek a teljes tananyagból kellett számot 

adni. Az együttműködés így az eredményes tanulás megkerülhetetlen feltétele lett. 

A kontroll osztályokban változatlan módon, de ugyanazzal a tananyaggal folyt az oktatás. (Aronson, 2008) 

Az együttműködés kulcsa az egymástól való függőség kialakítása és tudatosítása, a „mi tudat”, az empátia 

megjelenése volt. A tanácsadó a strukturált csoportfoglalkozások keretében szintén fejleszti az együttműködést, 

ehhez hasonló módszerekkel. 

Segítségnyújtás meghatározása 
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A segítségnyújtás az emberi kapcsolatoknak az a formája, amikor az egyén arra törekszik, hogy az adott 

kapcsolatban a másik javát szolgálja. A segítségnyújtás lényege az önkéntesség és az önzetlenség, tehát 

mindenféle kényszer nélküli cselekedetről van szó, melyért a személy semmiféle ellenszolgáltatást nem vár. 

A segítségnyújtás magyarázatai 

A segítségnyújtás biológiai okai 

Miért segítünk? A legegyszerűbb biológiai magyarázatok szerint azért segítünk másoknak, mert az emberi faj 

fenntartásának ösztöne vezet minket. Ez a genuin altruizmus, amely velünk született segítési ösztön. 

Egy érdekes kísérlet bebizonyította, hogy a segítségnyújtásnak már a látványa is biológiai reakciókat vált ki az 

emberből, méghozzá a saját életünk védelmét elősegítő válaszokat, az immunrendszerünk erősítését 

(McClelland, 1998). 

Kísérlet: 

A Harvard egyetemen diákoknak két filmet mutattak be abból a célból, hogy megfigyeljék, hogyan hat az 

immunrendszerünkre az agresszió ill. a segítségnyújtás látványa. 

Az egyik alkalommal egy véres, agresszív jelenetekkel teli filmet vetítettek le, „Attila, hun király” címmel, majd 

ugyanezeknek a nézőknek egy rövid filmet vetítettek, melyben Teréz anya az általa alapított lepratelepen ápolja 

a betegeket. 

A filmek vetítése előtt és után nyálmintákat vettek a nézőktől, abból a célból, hogy elemezzék benne az IgA 

(„A” immunglobulin) szintet, mivel ennek szintje jól mutatja az immunrendszer általános állapotát. 

Az eredmény meglepő volt. Az agresszió nézése csökkentette az IgA szintet, vagyis gyengítette az 

immunrendszert. Ellenben a segítségnyújtás látványa növelte az IgA szintet, vagyis erősítette az 

immunrendszert. 

Az IgA szint minden nézőnél szignifikánsan nőtt, még azoknál is, akik Teréz anyával szemben fenntartással 

voltak, tehát a szervezetünk „tudattalanul” pozitív biológiai választ ad a segítségnyújtásra. (McClelland, 1998) 

A segítségnyújtás szociálpszichológiai magyarázatai 

A szociálpszichológia itt is a társas hatásokat vizsgálja. Vajon mindig, és mindenkinek segítünk? A kölcsönös 

kontingencia elmélet szerint az emberek az adok-kapok helyzetekben egy nem tudatos kapcsolati egyensúlyra 

törekszenek. Akkor segítünk másoknak, ha a segítségnyújtás viszonzása elvárható a másiktól. Ha ez nem így 

van, diszkomfort érzést okoz a helyzet számunkra, nem segítünk. A segítségnyújtás elfogadásában is 

egyensúlyra törekszünk. akkor fogadjuk szívesen, ha azt érezzük, hogy hasonló helyzetben képesek lennénk 

viszonozni a segítséget. 

A segítő viselkedés megjelenésének társadalmi oka is van, hiszen magasra becsült a társadalmi értéke. A 

segítő mindig elismerést tud kiváltani viselkedésével. 

Ha ez így van, gondolhatnánk azt, hogy akkor mindig, mindenkinek segítünk. De valóban így van-e? Vajon 

mindig, mindenkinek, minden esetben segítünk? A válasz nem is olyan egyszerű! Erre hívta fel a figyelmet egy 

1965-ben megtörtént eset, az un. Kitty Genovese eset. (Csepeli,1997) 
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11. ábra: Kitty Genovese. Forrás: http://freedominourtime.blogspot.com/2007/09/kitty-genovese-effect-how-

regime.html 

„1964. március 13-án 03.15-kor a 28 éves Kitty Genovese New York Queens negyedében leparkolt az autójával, 

és gyalog hazafelé indult. A sötétben Winston Moseley megtámadta, megerőszakolta, többször megszúrta, majd 

a sorsára hagyta. A rendőrségi jegyzőkönyvek szerint az esetet 38-an nézték és hallgatták végig, ugyanis Kitty 

Genovese hangosan üvöltött, és könyörgött az életéért. Mindezek ellenére a rendőrséget csak 03.50-kor hívták, 

és a rendőrök két percen belül a helyszínen voltak, de Kittyt már nem tudták megmenteni. A tanúk úgy 

nyilatkoztak, hogy mindannyian azt hitték, hogy valaki már kihívta a rendőrséget.” 

Fliegauf Gergely: A börtönlázadás – okok, befolyásoló tényezők, prevenciós stratégiák (2. rész). Börtönügyi 

szemle, 2007/2/41. 

A segítségnyújtás elmulasztása óriási visszhangot keltett, a pszichológusok elkezdték vizsgálni az okokat. A 

segítségnyújtási helyzetek tömegét állították elő kísérleti helyzetekben (Darley-Latané, 1980), arra keresve a 

választ, hogy mi az, ami befolyásolja viselkedésünket. 

Az egyik tényező, amit találtak, az a felelősség megoszlásának a kérdése. Minél nagyobb egy adott helyzetben 

a tömeg, minél több ember van jelen a helyzetben, annál kevésbé vállalja fel az egyén a személyes 

segítségnyújtást. Pl., ha egyedül vagyunk egy ember mellett, aki rosszul van, hamarabb segítünk, mintha többen 

lennénk. Minél többen vagyunk jelen, annál inkább azt gondoljuk, hogy majd mások megteszik a 

segítségnyújtást. 

http://freedominourtime.blogspot.com/2007/09/kitty-genovese-effect-how-regime.html
http://freedominourtime.blogspot.com/2007/09/kitty-genovese-effect-how-regime.html
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12. ábra: tömegben a felelősség megoszlik. 164175205_9951e05eb6.jpg 500 × 375 - Psychológovia (Darley, 

Latane) skúmali ľudské chovanie v umelo navodených ... melichar.blog.sme.sk Similar 

• A kísérletekből kiderült, hogy az emberek a következmények mérlegelését is figyelembe veszik, mielőtt 

segítséget nyújtanának másoknak. A hosszú, fárasztó, ránk nézve időt rabló, erőfeszítést kívánó, vagy 

kockázatos következmények kilátásba helyezése csökkenti a segítségnyújtó viselkedést. Ezért van az, hogy 

olyan helyzetekben, amikor hosszan tartó bírósági herce-hurcára számíthatunk, pl. egy tanúskodás kapcsán, 

nem szívesen állunk meg segíteni egy baleset résztvevőinek. 

 

13. ábra: ha azt gondoljuk, hogy a segítségnyújtás problémát okoz nekünk, gyakran nem segítünk. Forrás: 

http://www.dcreyes.com/CGS2820_the_bystander_effect/info.htm  

• Azt is bebizonyították, hogy a kétértelmű helyzetekben szintén csökken a segítségnyújtási hajlandóság 

(például, ha nem tudjuk egyértelműen, hogy a földön fekvő ember beteg, részeg, vagy hajléktalan). 

 

14. ábra: a segítségnyújtás sokszor elmarad, ha nem egyértelmű a helyzet. http://environe.blogspot.com/ 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://blog.sme.sk/blog/6427/196427/164175205_9951e05eb6.jpg&imgrefurl=http://melichar.blog.sme.sk/c/196427/Efekt-prizerajuceho-sa.html&usg=__4V-A62ZopFcS0slfng7ZLNsNQco=&h=375&w=500&sz=72&hl=hu&start=14&tbnid=Dk3sXycOxpkChM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DDarley%2BLatan%25C3%25A9%26um%3D1%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26channel%3Ds%26biw%3D1264%26bih%3D827%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.hu/images?q=Darley+Latan%C3%A9&um=1&hl=hu&client=firefox-a&sa=G&rls=org.mozilla:hu:official&channel=s&biw=1264&bih=827&tbs=isch:1,simg:Dk3sXycOxpkChM_3
http://www.dcreyes.com/CGS2820_the_bystander_effect/info.htm
http://environe.blogspot.com/
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A segítő viselkedés megjelenésében fontosak a minták, azok a modellek életünk során, akik példát adtak segítő 

viselkedésükkel számunkra. Ha voltak ilyen mintáink, és megtanultuk a segítő viselkedést, akkor beépül a 

viselkedésünkbe és segíteni fogunk másoknak. Ha nincsenek ilyen mintáink, kevesebb az esély arra, hogy segítő 

viselkedésünk jellemző lesz. 

Segítő kapcsolatok 

A segítő kapcsolatok a segítségnyújtó viselkedés professzionális megjelenései a különböző segítő hivatásokban. 

A segítés professzionalizálódása a XIX. századtól jelenik meg több szakmánál. Ekkor jelenik meg, pl. az 

ápolónő-képzés, vagy a szociális munkás képzés. A segítés szakmává válásával felszínre került a segítő 

szakmákban dolgozók túlterheltsége, kiégése. A kiégés kutatása kapcsán fogalmazódott meg az igény a segítő 

szakma definíciójára. 

Mely szakmákat hívhatunk segítő szakmáknak, van-e egységes jellemzőjük? 

A segítő foglalkozásoknak nem sikerült egységes definícióját megalkotni, de hagyományosan segítő 

foglalkozásnak tekintjük az orvost, szociális munkást, pedagógust, pszichoterapeutát, tanácsadót, stb. Azoknak a 

szakmáknak a képviselőit, akik személyes kapcsolaton keresztül, a személyiségük bevonásával jobbítják mások 

életét (gyógyítás, életvezetési probléma megoldása, párkapcsolat javítása, stb.) 

A tanácsadás kapcsán Szilágyi Klára megfogalmazta a segítés jellemzőit (2007). E szerint, a segítség: 

1. Általános emberi tevékenység 

2. Báramelyélethelyzetben megnyilvánul 

3. Belső indíttatásból/lehetőségekből fakad 

4. Folyamat jellegű 

 

15. ábra: A tanácsadás kétszemélyes kapcsolatban zajlik. Forrás: 

http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=240&np=298&id=2040  

A tanácsadás (Szilágyi, 2007) a következőképpen meghatározható: 

1. Személyes kontaktus (Interperszonális folyamat) 

2. Célra orientált (adott kérdéskör tisztázódjon) 

3. Problémamegoldó tevékenység 

4. Információ áramlás történik 

5. Interakció a tanácskérőhöz idomul 

Álláspontunk szerint a tanácsadás támogató jellegű, segítő kapcsolatként is definiálható humán 

szolgáltatás, amely a segítő viselkedés professzionális megnyilvánulási módja. 

Összefoglalás 

http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=240&np=298&id=2040
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Az „Együttműködés és a segítségnyújtás a kapcsolatokban. A tanácsadás, mint segítő kapcsolat.” c. témakörben 

röviden áttekintettük az együttműködés és a segítségnyújtás szociálpszichológiáját. Elsőként az együttműködés 

definícióját, megnyilvánulási formáit ismertettük, majd az együttműködés okait mutattuk be. Ezt követte a 

segítségnyújtás definíciója, ill. a segítségnyújtás magyarázatai. A témát több oldalról világítottuk meg, ehhez 

több kísérletet, ill. vizsgálatot mutattunk be. Végül bemutattuk a tanácsadást, mint segítő kapcsolatot. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a fejezetben olvasottakat. Határozza meg az együttműködés fogalmát! 

2. Idézze fel, hogyan magyarázzuk az együttműködő viselkedést! 

3. Magyarázza meg a nevelés és az együttműködés kapcsolatát, indokolja meg a nevelés fontosságát a 

kérdésben! 

4. Határozza meg a segítségnyújtás fogalmát! 

5. Idézze fel, hogyan magyarázzuk s segítségnyújtó viselkedést! 

6. A segítségnyújtás elmulasztásának kérdése hogyan vetődött fel, milyen kutatásokat indított el a jelenség? 

7. Gondolja végig, hogyan tudjuk magyarázni a segítségnyújtás elmaradását? 

8. Fogalmazza meg a segítő foglalkozások lényegét! 

9. Fejtse ki a tanácsadás és a segítő viselkedés kapcsolatát! 
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III. rész - A szocializáció folyamata és 
színterei 

Bevezető 

Témakörünk egyetlen tanulási egységből áll, melynek keretében elsőként a szocializáció fogalmát pszichológiai 

és szociológiai vonatkozásban is megfogalmazzuk. Ezután a szocializáció alapfogalmait igyekszünk tisztázni, 

majd a szocializációs színtereket vesszük sorra. 

A témakör célja, hogy a hallgatók megismerjék a szocializáció meghatározásait, alapfogalmait, folyamatát. 

Követelménye, hogy a hallgatók megtanulják a szocializáció szociálpszichológiai definícióját, elsajátítsák a 

szocializáció alapfogalmait, ill. meg tudják határozni a szocializációs színtereken zajló szocializációs 

folyamatokat és szereplőket. 
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4. fejezet - A szocializáció folyamata 
és színterei 

Bevezető 

A negyedik tanulási egységben áttekintjük a szocializáció folyamatát, és a szocializáció színtereit. A 

szocializációs színtereknél áttekintjük a családi szocializáció, az iskolai szocializáció és a pályaszocializáció 

folyamatát. 

Cél: 

• a hallgatók ismerjék meg a szocializáció meghatározásait, alapfogalmait, folyamatát 

Követelmény: 

• a hallgatók fogalmazzák meg a szocializáció szociál¬pszichológiai definícióját, 

• állapítsák meg a szocializáció alapfogalmait határozzák meg a szocializációs színtereken zajló szocializációs 

folyamatokat és szereplőket 

A szocializáció folyamata 

Fejezetünkben a szocializáció tartalmáról és a színtereiről esik szó. 

A tanácsadás során az emberi erőforrás tanácsadó a tanácskérő életpályájába egy meghatározott időpillanatban 

avatkozik be. Ha az életpályát jelentő aktivitásokat, mint alkotó tevékenységet határozzuk meg, akkor könnyen 

beláthatjuk, hogy ezeknek a tevékenységeknek van egy idődimenziója. Ez az idődimenzió úgy jelenik meg, 

hogy bizonyos tevékenységek elkezdődnek, folytatódnak, majd ezek megszűnnek, ezáltal folyamatosságot 

biztosítva az életútnak. Amikor a tanácsadás során feltárjuk valakinek az életútját, akkor lényegében a 

szocializáció folyamatának tevékenységekben megnyilvánuló vetületét ismerjük meg. Ezért a tanácsadónak 

szükséges megismernie a szocializáció fogalmát, folyamatát. 

Mit értünk a szocializáció folyamata alatt? A szociológia, mint társadalommal foglalkozó tudomány, a 

szocializáció fogalmának meghatározásakor a társadalmi elemeket hangsúlyozza. Azt a folyamatot nevezi 

szocializációnak, amelyben az egyén elsajátítja a társadalom normáit, értékeit, megtanulja a társadalmi 

szerepeket és megpróbál ezekhez alkalmazkodni. A szocializáció során az egyén beilleszkedik a társadalomba, 

társas viszonyokkal gazdagodik, alkalmazkodik a társadalmi erőkhöz és alkalmazkodik az adott társadalomra 

jellemző kulturális jelenségekhez. 

A pszichológia az individuum felől közelítve a személyiség kialakulásának folyamatára teszi a hangsúlyt. 

Szocializációnak az egyén környezetből való kiemelkedésének folyamatát, a személyiség fejlődését nevezi. 

Ha a szociálpszichológiai szempontból határozzuk meg a szocializáció fogalmát, akkor a társas vetületét kell 

kiemelnünk. Ez a társas jellemző az, hogy a szocializáció interakcióban, másokkal való kommunikáció révén 

valósul meg. 

Buda Béla (1986) meghatározása szerint: 

„A szocializáció nem más, mint interakciós folyamat, amelynek révén egy személy viselkedése úgy 

módosul, hogy megfeleljen a környezete által vele szemben támasztott követelményeknek.” 

A szocializáció tehát egész életünkön keresztül tartó tanulási folyamat, melynek segítségével normákat, 

viselkedési formákat sajátítunk el. A szocializáció azonban nem egyoldalú folyamat, állandó kölcsönhatást 

figyelhetünk meg a személy és az őt körülvevő társas közeg között, melyhez nemcsak alkalmazkodunk, 

hanem folyamatosan alakítjuk is. 

A szocializáció színterei 

A szocializáció a születéssel kezdődik és egész életünkön keresztül tart. A korai szocializáció a családban 

kezdődik, színtere még a bölcsőde, ill. az óvoda. A késői szocializáció a kortársakhoz kötődően indul el. 
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Színterei az iskola, ahol az iskolai szocializáció történik, majd később a munkahely, ahol a pályaszocializáció 

dominál. 

Nézzük meg a szocializációs színtereket összefoglaló táblázatunkban: 

Családi szocializáció 

Az egyén és a társadalom kapcsolata a születéssel kezdődik. A születéssel megkezdődik a korai szocializáció. 

Az elsődleges szocializációs színtér a család. 

A családban megtanulja az egyén, hogy vannak szerepek (szülő, gyerek), melyek kijelölik helyét a családban, 

ill. vannak normák, szabályok, melyek megszabják viselkedését (mit lehet, mit nem lehet, mit illik, mit nem 

illik). 

 

16. ábra: A család a korai szocializáció színtere. Forrás: http://www.achs.edu.au/ 

A család szociálpszichológiai szempontból egy kettős vezetésű, informális kiscsoport. Az instrumentális 

(cselekvő, aktív) vezető az apa, az érzelmi vezető az anya, a csoport további tagjai a gyerekek. 

A család különleges tanulási terep. A család az első olyan közeg, ahol kialakul az első „mi-élmény”, amely 

alapja az összes többi ilyen jellegű élményünknek (pl. munkahelyen csapattag). A család az első olyan hely, 

ahol kapcsolatokban létezünk, a szerepek kölcsönösen feltételezik egymást (anya-gyerek). Mintát kapunk az 

alá-fölérendelt szerepviszonyokra (szülő-gyerek), és a mellérendelt (testvérek) viszonyokra egyaránt. Egyúttal 

megtanuljuk a különböző szerepek státuszértékét is, a státuszok hierarchiáját, és megtanuljuk hozzárendelni a 

felelősséget a magasabb státuszokhoz. A család közvetíti először, hogy vannak jogaink és kötelességeink. Itt 

tanuljuk meg a szolidaritást, a kölcsönösséget, és itt alakulnak ki a későbbi csoporttagság motívumai is 

(amelycsoportok vonzanak, vagy taszítanak). A családban alakul ki az alapszemélyiségünk, aamelyirányt szab 

későbbi személyiség-fejlődésünknek is. Szokásainkat, viselkedéskultúránkat szintén a családi mintákból 

tanuljuk. (Buda, 1986) 

Láthatjuk, hogy a család rendkívül meghatározó a társas fejlődésünk szempontjából. 

Iskolai szocializáció 

Ahogyan a gyermek fejlődik, életében újabb szocializációs színterek jelennek meg. Ilyen színtér az iskola, 

amely a szocializáció egyik intézményes színtere. Az intézményes szocializáció személyi közvetítője a 

pedagógus, ő az, aki a társadalmi értékek, normák, elvárások, megtestesítője. Az iskolai szocializáció társas 

közege pedig az iskolai osztály, amely a kortárscsoport normáit, elvárásait, értékrendjét, stb. közvetíti. 

Az iskola legfontosabb szocializációs szerepe az, hogy számtalan új kapcsolati lehetőséget, új szerepet kínál. 

Ezáltal az iskola lehetőséget teremt új szerepekkel való találkozásra, terepet kínál új szerepek, funkciók 

gyakorlására. 

http://www.achs.edu.au/
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17. ábra: a pedagógus az intézmény elvárásainak közvetítője. Forrás: 

http://www.nytimes.com/2007/03/17/education/17middle.html 

Pályaszocializáció 

A pályaszocializáció a késői szocializáció része. A pályaszocializáció során azokat a normákat, szabályokat, 

értékeket, viselkedési módokat, magatartás mintákat, szerepeket stb. sajátítjuk el, amelyekre az adott pálya 

gyakorlása során szükségünk van. 

 

18. ábra: A munkatársak a szakmai szocializáció szereplői. Forrás: 

http://www.webdesignerdepot.com/2009/02/a-life-guide-for-the-antisocial-freelancer/  

A pályaszocializáció különböző szakaszokból áll (Daheim, In: Szilágyi 2007): 

Az előzetes szakmai szocializálódás stádiuma. Színterei a család, az iskola és a kortársak, barátok. Ebben a 

szakaszban a fiatal konkrét „szereputak” megismerésével pályaválasztási lehetőségeket ismer meg. 

1. A szakmai életbe való belépés stádiuma. Ebben a szakaszban a fiatal dönt egy adott pálya választásáról. A 

pályaválasztás olyan fókusz, ahol a szocializálódás eredményeinek a munkában kell megmutatkoznia. 

2. A szakmai szocializálódás stádiumában megtanulja az egyén egy pályára vagy pozícióra vonatkozóan 

jellemző szerepmagatartást. A személy önmagáról alkotott képnek igazodnia kell az új szereptársak, 

különösen a felettesek és munkatársak elvárásaihoz. 

3. Pálya-, illetve állásváltoztatás stádiumában gyakran szükség van egy következő szocializálódáshoz, ami 

hasonló a szakmai reszocializálódásra. 

A pályaszocializáció folyamatának elején a család, a szülők szerepe a leglényegesebb, később a tanárok és a 

kortársak befolyásoló hatása is egyre erősebb lesz, míg a pályakezdés és a pályavitel során a szakmai és 

munkacsoportok, kollégák és felettesek szocializációs hatása válik a legerősebbé (Szilágyi, 2007). 

Összefoglalás 

A negyedik tanulási egységben kifejtettük a szocializáció fogalmát, melyet több irányból definiáltunk, majd 

röviden összefoglaltuk a szocializáció színtereit. Ezután fejtettük ki a családi, az iskolai és a pályaszocializációs 

folyamatok jellemzőit, szereplőit, tartalmát. 

Önellenőrző kérdések 

http://www.nytimes.com/2007/03/17/education/17middle.html
http://www.webdesignerdepot.com/2009/02/a-life-guide-for-the-antisocial-freelancer/
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1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Fogalmazza meg a szocializáció lényegét a 

szociálpszichológia szempontjából! 

2. Idézze fel a szocializáció folyamatait összefoglaló ábránkat! Sorolja fel a korai és a késői szocializációs 

folyamatok színtereit és szereplőit! 

3. Válaszolja meg, melyek azok az alapvető viselkedések, információk stb., amelyeket elsajátítunk a családi 

szocializáció folyamatában? 

4. Nevezze meg az iskolai szocializáció szereplőit, feladatukat a szocializációban! 

5. Sorolja fel a pályaszocializáció lépéseit és eseményeit! 
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IV. rész - A szociális tanulás formái 

Bevezető 

A negyedik témakör szorosan kapcsolódik az előzőekhez. 

Témakörünk három kisebb tanulási egységből áll. Az első tanulási egység a modell útján történő tanulást 

ismerteti. Ezen belül a modell útján történő tanulás folyamatait taglaljuk (utánzás, azonosulás, belsővé tétel). 

A második tanulási egység a szereptanulást fejti ki. A tanulási egységen belül meghatározzuk a szerep fogalmát, 

ismertetjük a szerep típusokat, majd definiáljuk a szerep komplexum és a szerep elvárás fogalmát. 

A harmadik tanulási egység a szerepmegvalósítás problémáit taglalja. Elsőként a szerep interpretáció kérdését 

tisztázzuk, majd a szerep erejével kapcsolatos kísérletet ismertetünk, végül a szerepkonfliktusokkal 

foglalkozunk. 

A témakör célja, hogy a hallgató ismerje meg a szociális tanulás formáit, ezen belül a modell útján történő 

tanulás lépéseit, ill. a szerepelsajátítás folyamatát. A témakör célja továbbá, hogy a hallgató betekintést nyerjen 

a szerepmegvalósítás problémáiba! 

A témakör követelményei, hogy a hallgató tanulja meg a szociális tanulás formáit, ezen belül a modell útján 

történő tanulás lépéseit, ill. a szerepelsajátítás folyamatát. A témakör követelménye továbbá, hogy a hallgató ki 

tudja fejteni a szerepmegvalósítás problémáit! 
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5. fejezet - A modell útján történő 
tanulás 

Bevezető 

Az ötödik tanulási egységben áttekintjük a modell útján történő tanulás folyamatait. Ezen belül elsőként az 

utánzás, majd az azonosulás, végül a belsővé tétel folyamatait részletezzük. A tanulási egység végén 

összefoglaljuk a három, modell útján történő tanulási formát, és különböző szempontok alapján összevetjük 

őket. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg a modell útján történő tanulás folyamatát, 

• és ezen belül lássa át az utánzás, az azonosulás és a belsővé tétel jellemzőit! 

Követelmény: 

• a hallgató határozza meg a modell útján történő tanulás fogalmát, 

• foglalja össze az utánzás, az azonosulás és a belsővé tétel jellemzőit! 

A modell útján történő tanulás folyamatai 

A szocializáció meghatározásánál kifejtettük, hogy a szocializációs folyamat lényegében egy születésünkkor 

kezdődő, életünk végéig tartó szakadatlan társas tanulási folyamat. Ezt a folyamatot szociális tanulásnak 

nevezünk. 

A szociális tanulás folyamatát két szociálpszichológiai elmélet alapján érthetjük meg. Az egyik elmélet az 

ember életében szereplő minták, a modellek szerepét hangsúlyozza, a másik a szerepeket, és a szerepeken át 

történő tanulást. 

Valójában a két elmélet részben fedi egymást, a szocializáció megértését inkább kiegészítik nézőpontjaikkal, 

semmint vitatkoznak egymással. 

A társas viselkedés magatartás formáinak tanulása a társadalom által kínált minták viselkedésének 

elsajátításával történik. Vagyis azokat a viselkedési módozatokat, magatartási megnyilvánulásokat sajátítjuk el, 

amelyeket látunk magunk körül. Ezek a modellek befolyásolják viselkedésünket. 

A szociális befolyásolásnak három folyamatát írta le Kelman (1973): 

1. utánzás 

2. azonosulás (identifikáció) 

3. belsővé tétel (interiorizáció) 

Utánzás 

Az utánzás legtöbbször spontán végbemenő tanulási forma, melynek lényege, hogy a modellkövető a (jelenlévő 

vagy korábban jelenlévő) modell viselkedését megfigyeli és lemásolja. Ez a viselkedésmásolás lehet időben 

késleltetett is. A modellkövető viselkedése a modell viselkedéséhez hasonló. Az utánzásos tanulás leginkább 

gyermekkorban jellemző, amikor a gyermek szinte akaratlanul és tudattalanul lemásolja környezete szereplőinek 

viselkedését. Ebben a mintakövetésben segíti a szemléletes, képszerű mozgásos sémákban történő gondolkodása 

is. 
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19. ábra: A modellkövető a modell viselkedését késleltetve is lemásolhatja. Forrás: http://www.alderbridge.w-

berks.sch.uk/parentchild.php?M1=PC 

Fontos szerepe van az utánzás létrejöttében a külső megerősítéseknek, a jutalmaknak, ill. a viselkedés 

gátlásában a büntetéseknek (Dollard –Miller, 1941). 

Az utánzott viselkedés azonban megnyilvánulhat csupán azért is, mert a modell (pl. anya, apa) fontos a 

modellkövető számára (pl. nagyon szereti, kötődik hozzá). Az utánzott viselkedés így jutalom értékű és ezért 

ismétlődik. A jutalmazó szeretetteljes környezet tehát rendkívül hatékony a szocializáció folyamatában 

(Mowrer, 1950). 

 

20. ábra: Az utánzott viselkedés jutalomértékű. Forrás: 

http://szuloklapja.hu/baba/body/cikkek.php?VALASZTAS=fenti&FELSO_MENU=egy 

Albert Bandura és mts. egy további feltételre is felhívta a figyelmet az utánzással kapcsolatban. Az utánzás 

vikariáló megerősítés-elméletének lényege, hogy amennyiben a modellkövető tanúja a modell tanulásának és 

az azt követő megerősítésének (jutalom, vagy büntetés), akkor ő maga is elsajátítja a látott viselkedést, majd egy 

alkalmas időben feleleveníti és leutánozza. (Bandura, 1977) 

Azonosulás (identifikáció) 

Az azonosulás (identifikáció) egy olyan szociális tanulási folyamat, melynek során a modellkövető belső 

indíttatásból átveszi a modell viselkedésformáit, tulajdonságait, vagy elvárásait. A folyamat tudattalanul és 

tudatosan is zajlik. A modellkövetés létrejöttében fontos szempont, hogy a modell a modellkövető számára 

érzelmileg jelentős, fontos legyen. 

http://www.alderbridge.w-berks.sch.uk/parentchild.php?M1=PC
http://www.alderbridge.w-berks.sch.uk/parentchild.php?M1=PC
http://szuloklapja.hu/baba/body/cikkek.php?VALASZTAS=fenti&FELSO_MENU=egy
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21. ábra: a modellkövetés létrejöttében fontos szempont, hogy a modell a modellkövető számára érzelmileg 

fontos legyen. Forrás: http://lugositas.vitaminsziget.com/dr_gulyas_tamas_cikkei/hogyan_lugositsunk/  

Az azonosulás, mint szociális tanulás legmarkánsabban gyermekkorban, ill. serdülőkorban figyelhető meg. Az 

azonosulás ugyanis elősegíti az énideál felépítését. Fontos, hogy a gyermek olyan mintákat, példaképeket 

lásson maga körül, amelyek a társadalmi megítélés szerint pozitív értékeket képviseljenek. Amennyiben ezek 

nem elérhetők, nem vonzóak, érzelmileg nem tudja megérinteni a fiatalt, akkor olyan modelleket választ, 

melyekhez érzelmileg ugyan kötődik, azonban nem biztos, hogy társadalmi értékeket képviselnek (pl. kábítószer 

fogyasztó popsztár, bűnöző életvitelű celeb stb. 

 

Az azonosulás legnagyobb társas, társadalmi jelentősége, hogy a gyermekben megoldja a szocializáció egyik 

legnagyobb dilemmáját: a személyes vágyak, szükségletek, impulzusok és a társadalmi normáknak való 

megfelelés összeegyeztetését (amennyiben a modell társadalmi normákat közvetít). A gyermek az 

azonosulással elsajátítja a szülői tilalmakat, követelményeket, így válik az „én” részévé a „másik”, vagyis így 

épül be a személyiségbe a társadalom norma és szabályrendszere. 

http://lugositas.vitaminsziget.com/dr_gulyas_tamas_cikkei/hogyan_lugositsunk/
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22. ábra: „Nem szabad megenni” – „szeretném megenni a marsmallow cukorkát” konfliktusa. Forrás: 

http://carbonrational.blogspot.com/  

Az azonosulás lehetővé teszi az ellentmondások feloldását is, hiszen amikor szabályok közé szorítjuk 

vágyainkat és ezt sajátunkénak is valljuk, akkor a lemondás gyötrelmétől kíméljük meg magunkat. Kialakul a 

személyiség szabályozórendszere, az önkontroll. 

A belsővé tétel (interiorizáció) 

A szociális tanulás legmagasabb szintje, amikor a modellkövető azért másolja le a modell viselkedését, veszi át 

véleményét, ill. változtatja meg attitűdjét, mert azokat sajátjaként éli meg. A modellkövető úgy érzékeli, hogy 

a modell és a saját értékrendje azonos és az elsajátított viselkedés, attitűd, vélemény stb. a saját értékrend 

legjobb érvényesülését segíti. 

Az interiorizáció, mint szociális tanulási forma létrejöttében meghatározó a modell szavahihetősége, hitelessége, 

megbízhatósága, szakértelme. Az értékazonosság folytán a modellkövető a magasabb rendű érzelmek hatására 

(pl. intellektuális érzelem, esztétikai érzelem, morális érzelem stb.) követi a modellt. Az elsajátított viselkedés, 

vélemény, attitűd fokozatosan függetlenedik a külső forrástól, beépül a modell személyiségébe, összefonódik a 

már meglévő értékeivel (Pl., ha egy humanista értékrendű ember azt látja, és tanulja tanárától, hogy segíteni kell 

az elesetteken, akkor egy idő után az elesetteken való segítés már az ő saját személyiség tulajdonsága lesz.) 

A modell útján történő tanulás folyamatainak összehasonlítása 

Az utánzás, az azonosulás és a belsővé tétel a valóságban nem külön-külön, hanem együtt, egymással 

összefonódva jelennek meg a szociális tanulás folyamatában. 

A következő táblázatban összefoglaljuk az utánzás, az azonosulás és a belsővé tétel főbb jellemzőit. 

http://carbonrational.blogspot.com/
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Összefoglalás 

Az ötödik tanulási egységben kifejtettük a szociális tanulás egyik formáját, az un, modell útján történő tanulást. 

Bemutattuk az utánzás, az identifikáció és az interiorizáció folyamatait, végül összehasonlítottuk őket a 

modellkövető célja, érzelmei, indítékai alapján, valamint a viselkedés kialakításának módszere, a modell ereje és 

a tanulás feltétele szerint. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig az olvasottakat! Sorolja fel, milyen folyamatai vannak a modell útján történő tanulásnak? 

2. Fejtse ki az utánzás létrejöttének folyamatát (modellkövető célja, modellkövető érzelmei, modellkövetés 

indítékai, a viselkedés kialakításának módszere, a modell ereje, a tanulás feltétele)! 

3. Fejtse ki az identifikáció létrejöttének folyamatát (modellkövető célja, modellkövető érzelmei, modellkövetés 

indítékai, a viselkedés kialakításának módszere, a modell ereje, a tanulás feltétele)! 

4. Fejtse ki az interiorizáció létrejöttének folyamatát (modellkövető célja, modellkövető érzelmei, 

modellkövetés indítékai, a viselkedés kialakításának módszere, a modell ereje, a tanulás feltétele)! 
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6. fejezet - A szereptanulás 

Bevezető 

A hatodik tanulási egységben áttekintjük a szereptanulás folyamatait, tisztázzuk a szerep fogalmát, ill. 

ismertetjük a szereptípusokat. A tanulási egység a szerepkomplexum és a szerepkészlet fogalmainak 

tisztázásával folytatódik, majd a szerepmegvalósítás folyamatának ismertetésével zárul. 

Cél: 

• A hallgató ismerje meg a szerep fogalmát, 

• tanulja meg a szerep típusait, 

• sajátítsa el a szerep komplexum és a szerep elvárás fogalmait! 

Követelmény: 

• A hallgató határozza meg a szerep és a szereptípusok fogalmait, 

• foglalja össze a szerepkomplexum és a szerepelvárás jellemzőit! 

Szerep, szereptanulás 

A szociális tanulás másik elméleti megközelítése a szereptanulás. A szereptanulás, mint szociális tanulás alatt 

azt értjük, amikor az egyén arra törekszik, hogy vele azonos státusú (társadalmi helyzetű) személyhez 

igazodjon, annak magatartását, viselkedés készletét elsajátítsa. 

Mit értünk szerep fogalom alatt? A szerep egy adott pozícióhoz szükséges viselkedési technika, melynek 

megvalósításakor feltételezzük a másik jelenlétét. A pozíció, vagy státusz pedig, az a hely, amit egy adott 

személy egy adott időben egy adott szociális struktúra keretein belül elfoglal (Linton,1971). 

„A szociálpszichológia a szerep kifejezéssel írja le az emberek között létesülő formális viszonylatokat, melyek 

társadalmi konstrukcióként lehetővé teszik az emberek számára, hogy egyéniségük sérelme nélkül 

bekapcsolódjanak az intézmények, szervezetek, rendezett együttélési minták egyének feletti organizációjába” 

(Csepeli, 1997). 

A szerepeknek óriási jelentősége van az egyén társadalmi életének megkönnyítésében. A szerepek használata 

leegyszerűsíti a társadalmi együttélést, mindenkinek megvan a „helye”, és az ehhez tartozó viselkedési 

készlete. Tehát tudjuk, hogy milyen viselkedést várhatunk el magunktól és másoktól egy adott helyzetben, 

egy adott „rendszer” keretein belül. Ezért bejósolhatóvá, kiszámíthatóvá teszi az emberek érintkezéseit. 

 

23. ábra: a szerepek leegyszerűsítik az emberi érintkezést (orvos – beteg szerep). Forrás: 

http://egeszseg.origo.hu/cikk/0723/739681/20070604menni_vagy_1.htm  

A szereptanulás a személyiségfejlődés során megy végbe. A gyermekkori tanulás során szerepeket és a 

hozzájuk tartozó szabályokat tanulunk meg. 

http://egeszseg.origo.hu/cikk/0723/739681/20070604menni_vagy_1.htm
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A szerepjáték (role play) során a gyermek kiegészítő (komplementer), kétpólusú (diádikus) szerepkapcsolatokat 

játszik le, vagyis mindig konkrét anyuka, orvos, sofőr viselkedését játssza. 

 

24. ábra: Szerepjáték (role play). 24. ábra: Szerepjáték (role play). 

http://www.chittlehampton.devon.sch.uk/classes/TawPage.htm  

A szabályjátékok (role game) során pedig, úgy azonosul szerepével, hogy egyidejűleg elsajátítja a játékhoz 

szükséges konvenciók, szabályok összességét, pl. megtapasztalja a szabályok önkényességét is, a csalás révén. 

(G. H. Mead, 1934) 

 

25. ábra: Szabályjáték (role game). 

Forrás:http://www.geography.org.uk/gtip/thinkpieces/usinggamesingeography  

Szereptípusok 

• Strukturalista, funkcionalista megközelítés szerint a szerepek lehetnek: 

• velünk születettek (pl. nem, kaszt), ill. 

• szerzettek, melyek az egyéni társadalmi aktivitás függvé¬nyében alakulnak (pl. foglalkozási, társadalmi 

szerepek). 

• A szerepek átfogósága szerint a szerepek lehetnek pervazív szerepek, vagyis az egyén összes szerepére 

kiható szerepek, ilyen pl. a nemi szerep. 

• Lehetnek rokonsági szerepek, családi szerepek, melyek egy adott családra vonatkoztatva jelennek meg (pl. 

anya, nagybácsi). 

• Lehet foglalkozási szerep (pl. orvos), amely az adott foglalkozás gyakorlása során nyilvánul meg. 

• Végül lehet a szerep egy adott szituációban érvényes (pl. vevő, ügyfél). 

• A tanácsadásban életpálya szerepekről beszélünk, amit D. Super fogalmazott meg. Felosztásában kilenc 

életszerepet különböztet meg, és ezeket egy un. „életpálya szivárvány”-ban helyezi el. (Super, 1990) 

http://www.chittlehampton.devon.sch.uk/classes/TawPage.htm
http://www.geography.org.uk/gtip/thinkpieces/usinggamesingeography
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26. ábra: életpálya szivárvány (D. Super). Forrás: szupsziv.jpg 861 × 752 www.ektf.hu 

D. Super szerepei a következők: 

1. gyerek, 

2. tanuló, 

3. szabadidős tevékenység, 

4. polgár, 

5. dolgozó, 

6. házastárs, 

7. háztartásfenntartó, 

8. szülő, 

9. nyugdíjas. 

D. Super szerint minden pályát a legteljesebb és talán a legmegfelelőbb értelemben úgy lehet felfogni, mint 

azoknak a szerepeknek a sokaságát és kombinációját, amelyeket a személy élete során játszik. 

Szerepkomplexum, szerepkészlet 

• Szerepkomplexumnak nevezzük az egyén által egy időben betöltött különböző státuszok szerepkészleteit 

összességükben. pl. egy férfi egy időben más szerepeket is betölt egyszerre: dolgozó, férj, apa, munkatárs, 

barát, tanuló, tanár, ügyfél, adófizető, választó, fogyasztó, állampolgár, beteg, vásárló stb. A társadalom 

számtalan szerepet kínál számunkra. Minél nagyobb a társadalmi aktivitásunk, annál több szerepünk lehet. A 

szerepkomplexum zsugorodása a társadalomból való visszahúzódás vagy peremre szorulás jele (pl. 

munkanélküli, nyugdíjas, krónikus beteg). 

http://www.ektf.hu/
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• Az emberek, amikor egy adott szerepet teljesítenek, több elvárásnak is meg kell felelniük. Egy adott 

státuszhoz tartozó szerepnek ugyanis több vonatkozása is lehet. Ezeket a vonatkozásokat szerepkészletnek 

nevezzük. Pl.: egy orvosnak nemcsak „gyógyító” szerepe lehet, hanem lehet egyben egyetemi „tanár”, 

„főnöke” a beosztottainak, „kolléga”, és „beosztott” orvos, amikor a kórházigazgatóval beszél. Könnyen 

belátható, hogy minden esetben orvosi szerepet teljesít, de más-más vonatkozásban. 

A szerep megvalósítása 

• A szerep mindig társas közegben nyilvánul meg. 

• Ahhoz, hogy egy szerepet megvalósítsunk, az kell, hogy az adott interakció résztvevői szerepigényeket 

„fogalmazzanak” meg különböző kommunikatív eszközökkel. Ez a szerepküldés. Pl. Ha egy barátunk 

barátságosan mosolyogva ránk köszön, és azt mondja: „Hello!”, ezzel belehelyez minket a „barát” szerepébe. 

Ha egy távoli idegen köszön ránk, és kimérten azt mondja: „Jó napot kívánok kedves Kovács úr! Ezzel a 

mondattal ő is belehelyez minket egy „távoli ismerős” szerepbe. Ha azonban egy csavargó köszön ránk, azzal, 

hogy: „Hello!” és ezzel akar a „jó barát” szerepébe helyezni minket, nem fogadjuk el a szerepet. 

(Felháborodunk rajta, és visszautasítjuk. A magyar nyelv ki is fejezi ezt a szerep visszautasítást, azt mondjuk 

az ilyen tolakodó embernek: „No no, nem őriztünk együtt libát!”. Utalva arra, hogy nincs közös történetünk, 

nem helyezhet ilyen szerepbe minket.). 

 

27. ábra: libapásztor lány. Forrás: http://csicsada.freeblog.hu/categories/Posa_Lajos_es_Lajosne/  

• A szerep megvalósításához szükséges az is, hogy mindig, minden körülmények között teljesítsük szerepünket, 

amikor a szerepnek megfelelő szituáció adódik. Ha ezt nem teljesítjük, akkor ezt a társas környezet 

szankcionálja, ezt szerepnyomásnak hívjuk. Pl. ez történik akkor, ha egy tanár elmegy a kocsmába és 

„megszólják” azok, akik ismerik a tanár szerepében: „Hogy tehet ilyet egy tanár?”. 

http://csicsada.freeblog.hu/categories/Posa_Lajos_es_Lajosne/
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• Dahrendorf (1929-2009) a szerepelvárásokat a következmények súlyossága szempontjából a 

következőképpen osztályozza (Dahrendorf, 1994): 

 

28. ábra: Ralph Dahrendorf. Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf  

1. Kann-elvárások – ezek a szerep megvalósításával szemben táplált csekély szankcióval járó 

követelmények, melyeket az illem és a jó modor szabályaiként azonosíthatunk (pl.: Nem illik egy 

tanárnőnek sztriptíz táncot lejteni. Ha megteszi, erkölcstelennek bélyegzik.). 

2. Soll-elvárások – ezek közösségi szankciók, melyek a szerep¬elvárások megsértése esetére kiközösítést, 

kerülést, deviánsnak járó megbélyegzést helyeznek kilátásba (pl. Egy nő nem részegedhet le nyilvánosan. Ha 

megteszi, akkor elkerülik, alkoholistának bélyegzik.). 

3. Muss-elvárások – ezek társadalmi szankciók, melyek az elvá¬rások felrúgása, kijátszása, semmibevétele 

esetére büntetőjogi következményekkel fenyegetnek (pl. korrupt rendőr). 

Összefoglalás 

A hatodik tanulási egységben kifejtettük a szociális tanulás egyik formáját, az un, szereptanulást. Meghatároztuk 

a szerep fogalmát, majd bemutattuk a szereptanulás folyamatát. Ezután ismertettük a szerep típusokat, 

különböző felosztás szerint, majd a szerepkomplexum és a szerepkészlet fogalmát tisztáztuk. Végül a 

szerepmegvalósítás tényezőit foglaltuk össze. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a fejezetben olvasottakat! Határozza meg a szereptanulás fogalmát! 

2. Fejtse ki a szerepelsajátítás folyamatát! 

3. Ismertesse a szereptípusokat különböző felosztások szerint! 

4. Vázolja fel a szerepkomplexum fogalmát, és egy példával illusztrálja! 

5. Fejtse ki a szerepkészlet fogalmát, és egy példával illusztrálja! 

6. Sorolja fel, hogy a szerepmegvalósításnak milyen tényezői vannak! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf
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7. fejezet - A szerepmegvalósítás 
problémái 

Bevezető 

A hetedik tanulási egységben a szerepmegvalósítás problémáit vesszük sorra. elsőként a szerepalakítás, 

szerepháló ill. szereptávolítás fogalmait vesszük át. Ezután megismerkedünk Zimbardo börtön kísérletével, 

amely a szerep viselkedésre gyakorolt hatását demonstrálta. Végül a szerepkonfliktusokat részletezzük. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg a szerep megvalósításának problémáit, különös tekintettel a szerepalakítás, szerepháló, 

szereptávolítás fogalmait! 

• ismerje meg a szerep viselkedésünket meghatározó erejét bizonyító kísérlet eredményeit, ill. tanulja meg a 

szerep konfliktusok fajtáit! 

Követelmény: 

• a hallgató határozza meg szerepalakítás, szerepháló, szereptávolítás fogalmait! 

• definiálja a szerepkonfliktusokat! 

• foglalja össze a szerep erejét bizonyító kísérlet lényegét! 

A szerepek interpretációja 

Mindezek után azt gondolhatnánk, hogy a társadalom szereplői mintegy előírásszerűen, programozottan 

viselkednek. Ez azonban nincs így. Erre hívta fel a figyelmet Ervin Goffman (1922-1982), aki egy kicsit 

másként vélekedett a szerepekről. 

 

29. ábra: Ervin Goffman. Forrás: http://www.horst-helle.de/goffmand.htm  

Szerinte a szerepekkel kapcsolatosan nem a normákat, a szabályokat kell vizsgálnia a szociálpszichológiának, 

hanem azt, hogy az egyének hogyan interpretálják az adott szerepet. Goffman meghatározásában a szerep az a 

viselkedés, melyet egy ember csak akkor tanúsít, amikor kizárólag a helyzetéből adódó normatív követelmények 

alapján kellene cselekednie. Ezzel szemben megkülönbözteti a szerepalakítás, vagy szerepmegvalósítás 

fogalmát, amely alatt az egyén tényleges, a helyzetben adekvát viselkedését érti. A szerepalakítás mindig egy 

tényleges társas szférában zajlik, közönség előtt, melyet szerephálónak nevez. A szerepek alszerepekből 

(szektorokból) állnak. A szerepek nem statikusak, hanem folyamatosan alakítja őket a szerep megvalósítója és a 

szerepháló is. 

A szerep átalakítási folyamatok kétirányúak. Egyrészt támogatjuk a szerepet, amikor a szerepet a neki megfelelő 

funkcióban használjuk, másrészt romboljuk. A szereptávolság annak a képességnek a mértéke, hogy az egyén 

milyen mértékben képes arra, hogy tettei ne az előre megszabott normák alapján szerveződjenek. Tehát a szerep 

alakítója a szerepet teljesítheti teljesen egyéni, kreatív módon, ill. mereven, az adott elvárásoknak maximálisan 

eleget téve. Amennyiben ez utóbbi szerint viselkedik az egyén, még akkor is tág határok között mozoghat az a 

viselkedési tartomány, amit ugyanazon szerep betöltői megvalósítanak (pl. nincs egyforma tanárnő). 

http://www.horst-helle.de/goffmand.htm
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30. ábra: Kedves tanító néni. Forrás: http://education.exeter.ac.uk/pages.php?id=9  

 

31. ábra: Szigorú tanító néni. Forrás: http://onionjokes.blogspot.com/2009/07/teachers-bra-strap.html  

Ez az eltérő szerepfelfogásból fakad. Előfordul, hogy az egyén kihangsúlyozza azt az eltérést, ami az egyén és 

vélt szerepe között van, vagyis távolítja a szerepet (szereptávolítás). Ilyenkor az egyén valójában nem a 

szerepet tagadja, hanem azt a virtuális ént, amelyet a szerep mindenki számára tartalmaz, aki csak elfogadja. Pl.: 

amikor a felnőtt felhőtlenül játszik gyermekével a játszótéren, néha komolykodva „észbe kap” és aggódni kezd, 

végül elkezd úgy csinálni, mintha ő annyira nem is élvezné a játékot, azt üzenve a nézelődőknek: „Én egy 

komoly felnőtt vagyok, annyira nem érzem jól magam a játszó gyermek szerepében! Nem vagyok gyerek!” 

(Goffman, 1981) 

 

32. ábra: „Én csak az unokám miatt ülök a hintában”. Forrás: http://akosaba.blogspot.com/2008/06/villa-

franka.html  

A szerep ereje 

http://education.exeter.ac.uk/pages.php?id=9
http://onionjokes.blogspot.com/2009/07/teachers-bra-strap.html
http://akosaba.blogspot.com/2008/06/villa-franka.html
http://akosaba.blogspot.com/2008/06/villa-franka.html
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33. ábra: Philip George Zimbardo (1933-). Forrás: http://subversiveinfluence.com/tag/philip-zimbardo/  

Kísérlet: 

A kísérletet 1971-ben végezték a Stanford Egyetemen, Philip Zimbardo vezetésével. A részt vevő önkéntes 

diákok foglyok és őrök szerepét játszották el egy, az egyetem alagsorában berendezett börtönben. A kísérletet 

azonban a befejezés tervezett ideje előtt – hat nap után – félbe kellett szakítani, mert az alanyok viselkedésükkel 

veszélyeztetni kezdték egymás testi és lelki épségét. 

„Hat nap elteltével véget kellett vetnünk a játékbörtönnek, mert amit láttunk, iszonyatos volt. Többé már nem 

volt nyilvánvaló sem számunkra, sem a legtöbb kísérleti személy számára, hogy hol végződnek ők és hol 

kezdődnek szerepeik. A többség valóban »rabbá« vagy »börtönőrré« vált, és többé nem voltak képesek tisztán 

különbséget tenni a szerepjátszás és saját személyük között. Viselkedésüknek, gondolkodásuknak és érzéseiknek 

szinte minden aspektusában drámai változások következtek be. Nem egészen egy hét alatt a bebörtönzés 

élménye (időlegesen) elmosta az egész addigi életük során tanult dolgokat; felfüggesztette az emberi értékeket, 

kikezdte az énképüket, és az emberi természet legtorzabb, legközönségesebb, legpatologikusabb oldala került 

felszínre. El kellett borzadnunk, amint láttuk, hogy egyes fiúk (»őrök«) úgy kezelnek másokat, mintha hitvány 

állatok lennének, örömüket lelik a kegyetlenségben, miközben mások (»foglyok«) szolgálatkész, engedelmes, 

dehumanizált gépekké váltak, akiket csak a menekülés, a saját egyéni túlélésük, valamint az őrök ellen 

halmozódó gyűlöletük foglalkoztatott.” (Philip Zimbardo) 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Stanfordi_b%C3%B6rt%C3%B6nk%C3%ADs%C3%A9rlet 

 

34. ábra: Részlet a börtönkísérletből. Forrás: http://qwstnevrythg.com/2009/10/25-of-the-scariest-science-

experiments-ever-conducted/ 

Zimbardo shows how most evil comes from hierarchy 

A kísérlet bebizonyította, hogy a szerep rendkívül erősen hat viselkedésünkre. Ebben a kísérletben a 

véletlenszerűen kisorsolt börtönőrök és a rabok olyan mértékben azonosultak a helyzet által sugallt szereppel, 

http://subversiveinfluence.com/tag/philip-zimbardo/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stanfordi_b%C3%B6rt%C3%B6nk%C3%ADs%C3%A9rlet
http://qwstnevrythg.com/2009/10/25-of-the-scariest-science-experiments-ever-conducted/
http://qwstnevrythg.com/2009/10/25-of-the-scariest-science-experiments-ever-conducted/
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3991,Tanacsadas_szocialpszichologiaja_1
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hogy korábbi társas kapcsolataikat, normáikat elfelejtve, teljes figyelmüket az új szerepnek szentelték. Kreatív 

módon, belsőleg megélt, de a szerep egészébe illeszkedő viselkedésformákkal gazdagították szerepeiket. Ez 

alapján úgy tűnik, hogy nem az egyéniség, hanem a kölcsönös szerepviszony szabja meg a viselkedést, így 

az egyén kiszolgáltatottjává válik a szerepének (Zimbardo, 1972). 

Szerepkonfliktusok 

A szerepkonfliktusok létrejöhetnek a szerepeink között, a szerepeinken belül, ill. a személy és a szerep között is 

(Csepeli, 1997). 

 

A szerepek közötti konfliktus akkor jön létre, amikor az egyén két (vagy több) olyan szerepet tölt be egyszerre, 

melyeknek tartalma, megnyilvánulásai, vagyis a státuszokhoz kapcsolódó szerepekben elvárt viselkedések 

ütköznek egymással. Ilyen konfliktus például, amikor a tanár a saját gyermekét tanítja és ütközik benne a szülői 

engedékenység és a tanári szigor, mint szerepelvárások. 

 

35. ábra. Forrás: http://sulihalo.hu/pedagogus  

A szerepen belüli konfliktusok egy része abból fakad, hogy a szereprelációban szereplő másik többféle 

elvárást fogalmaz meg egyszerre velünk szemben. Az előző példánál maradva, a gyermek éli át ezt a konfliktust, 

hiszen ugyanaz a szülő egyszerre engedékeny és szigorú vele szemben, a két gyermekszerep ütközik egymással. 

A szerepen belüli konfliktusok egy másik fajtája, amikor különböző szereppartnerek fogalmaznak meg 

egymásnak ellentmondó elvárásokat. Ilyen szerep a középvezetői szerep, ahol a beosztottak elvárásai, mint 

vezetőre vonatkoznak, a feletteseké pedig, mint beosztottra. 

Végül a személy és szerepe között is lehetnek konfliktusok, vagyis a személyiség és az általa megvalósított 

szerep tartalma ütközik egymással. Zimbardo kísérletében ilyen lett volna az a személy, aki nem vállalja a 

„kegyetlenkedő” őr szerepét, mert nem ért egyet az embertelen bánásmóddal. A pályaválasztás területén ilyen 

például, amikor a személy olyan pályát választ, amelyszakmai szerep alapvetően ellentétes személyiségével 

(emberkerülő tanár, vértől irtózó orvos). 

 

http://sulihalo.hu/pedagogus
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36. ábra: „Embergyűlölő orvos”. Forrás: http://www.sg.hu/cikkek/62118/doktor_house_lecsereli_segedjeit  

A személy és szerepe közötti konfliktus során nem egyszer a személynek valaamelyértékét, hitét, belső 

meggyőződését, vagy akár belő egyensúlyát, egészségét kell feláldoznia a szerep teljesítésekor. Például segítő 

foglalkozású személyek sokszor nem utasítják el a segítségkérést, még akkor sem, ha már egészségük látja 

kárát, túlterhelődnek, kizsákmányolják fizikai, pszichés energiáikat (72 órát ügyelő orvos, munkaidőn túl is 

segítő tanácsadó, stb..). A pályatanácsadók feladata tulajdonképpen a tanácskérők megfelelő foglalkozási 

szerepekbe való terelése, a személy és a (foglalkozási)szerep közötti konfliktusok kiküszöbölése. 

Összefoglalás 

Tanulási egységünkben a szerepmegvalósítás problémáit vettük sorra. Elsőként a szerepteljesítéshez szükséges 

szerepháló fogalmával ismerkedtünk meg, majd a szereptávolítás jelenségére hívtuk fel a figyelmet. Ez után 

Zimbardo híres börtön kísérletét ismerhettük meg, amely a szerep erősségére irányította figyelmünket. Végül a 

szerepkonfliktusok sokféleségével ismerkedtünk meg. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanegységben olvasottakat! Milyen feltételek szükségesek a szerep teljesítéséhez? 

2. Fogalmazza meg a szereptávolítás lényegét! 

3. Idézze fel a szerep viselkedésünket meghatározó erejét bizonyító kísérletet! Magyarázza el, miért kellett 

abbahagyni a kísérletet? 

4. Milyen bizonyítékok szóltak a szerep viselkedést meghatározó ereje mellett? 

5. Sorolja fel, majd határozza meg a szerepkonfliktusok különböző fajtáit! 

http://www.sg.hu/cikkek/62118/doktor_house_lecsereli_segedjeit
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V. rész - A szelf mint a tanácsadás 
tárgya 

Bevezető 

A témakörben röviden rámutatunk az öndefiníció és a szelf fogalmainak összefüggéseire, majd ismertetjük a 

szelf fogalmait, ill. a szelf rétegeit. A témakör egyetlen tanulási egységből áll. 

A témakör célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a szelf fogalmát, rétegeit, ill. tudják az összefüggést felismerni 

a szelf szociálpszichológiai fogalma és a tanácsadásban használt öndefiníció fogalma között. 

A témakör követelménye, hogy a hallgatók meg tudják határozni a szelf fogalmát, a szelf rétegeit, ill. tudják 

megfogalmazni a szelf és az öndefiníció összefüggéseit. 



   

 46  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. fejezet - A szelf mint a tanácsadás 
tárgya 

Bevezető 

A nyolcadik tanulási egység a szelfet mint a tanácsadás tárgyát mutatja be. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg a szelf/énkép és az öndefiníció fogalmát 

• tanulja meg a szelf rétegeit, azok jellemzőit 

Követelmény: 

• mutassa be a szelf és az öndefiníció fogalmát 

• állapítsa meg, milyen különbségek vannak a szelf rétegei között 

Az öndefiníció és a szelf 

A tanácsadásban egyik legtöbbet használt fogalom az öndefiníció. Az öndefiníció fogalmát, D. E. Super vezette 

be a pályalélektanba. Az elmélet azt fogalmazza meg, hogy az öndefiníció, mint önmagunkról alkotott kép 

nagymértékben determinálja (Szilágyi, 2007): 

• a szakmai preferenciák kialakulását 

• a szakmai preferenciák fejlődését 

• a pályaválasztást 

• a szakmai életpálya megválasztását 

• a későbbi szakmai elégedettséget. 

Az „önmagunkról alkotott kép” nem más, mint az énkép, amit a szociálpszichológia a szelf fogalmával ír le. 



 A szelf mint a tanácsadás tárgya  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

37. ábra: Legközvetlenebb élményeink a fizikai valónkhoz kapcsolódnak. Forrás: 

http://www.courtjones.com/about_the_artist.html  

A szelf a tanácsadási folyamatban, mint a tanácsadás tárgya jelenik meg. A tanácsadás 

• megismerő, 

• fejlesztő és 

• szintetizáló 

szakaszában a tanácsadó a tanácskérő szelfjével (énképével) dolgozik. 

1. A megismerő szakasz egy tudatosítási folyamat, melynek során az egyén megismeri a pálya-munkavállalás 

szempontjából kiemelten fontos tulajdonságait. Ezek a tulajdonságok az érdeklődés, képesség, értékek és a 

munkamód (Szilágyi, 1997). Ezekről a személyiség tulajdonságaikról a tanácskérőknek van valamilyen 

információjuk, de ekkor tudatosodik számukra. A megismerés szakasza tehát a tanácskérő önmagáról alkotott 

képének összetevőit strukturálja. A tanácskérő önmagáról alkotott képének megfogalmazásával kap a 

tanácsadó is egy ismeretet a tanácskérő önmegfogalmazásáról, illetve öndefiníciós szintjéről. (Szilágyi, 2001) 

2. A fejlesztő szakasz a tanácsadáson belül azoknak a tevékenységeknek a kiemelését jelentik, amelyek 

segíthetnek azoknak a tulajdonságoknak a megőrzésében vagy megerősödésében, amelyek a célok elérését 

biztosíthatják. A fejlesztő szakasz alapozza meg az életút szemléletű tanácsadásban a továbblépési irányokat 

és esélyeket. Itt közös gondolkodás történik arról, hogy a személyiség milyen feltételeknek kell, hogy eleget 

tegyen az életút közvetlenül várható feladataiban, illetve a távlati feladatokban. (Szilágyi, 2001) 

3. „A szintetizáló szakaszban az öndefiníció megfogalmazása történik. A személyiség kialakít magáról egy 

olyan képet, amelynek centrumában egy előre vetített pályakép áll és ehhez kapcsolódnak valódi 

tulajdonságai, amelyeket a tanácsadási folyamatban megismert, tudatosított, megerősített. A szintetizáló 

szakasz a személyiség pályaérettségének megalapozója. Ebben a szakaszban a tanácskérő elfogadja önmagát 

leendő tanárnak, informatikusnak vagy menedzsernek. Vállalja azon tulajdonságait (érdeklődését, munkához 

kapcsolódó értékeit, képességeit és munkamódját), amelyek a választott tevékenységekhez kapcsolódnak. 

Ezekből a számára dominánsakat képes kiemelni és ezzel megteremti a pálya identifikáció lehetőségét. A 

szintetizálás szakaszában egy új önmegfogalmazás jön létre, itt a tanácskérő (életkorától függően) egy 

pályaválasztási, pálya, vagy önmegvalósítási érettséget ért el, amelynek egyik összetevője az az önismereti 

http://www.courtjones.com/about_the_artist.html
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szint, amelyet beépített a tanácsadási folyamatban tudatosított elemekből az „új” (más minőségű) 

öndefiníciójába.” (Szilágyi, 2001) 

Mi a szelf? 

A szelf kialakulása a születéssel kezdődik és a társas környezetben alakul. Az élet számos pontján 

megkérdezzük magunktól: ki vagyok én? A tanácskérő, amikor tanácsadóhoz fordul, sokszor szintén erre a 

kérdésére keresi a választ: Ki vagyok én? Milyen pálya, munka, iskola, „élet” … való nekem? 

Néha úgy érezzük, hogy sokféle énünk van, mert másképp viselkedünk otthon, az iskolában, vagy a 

munkahelyen. Végül is melyik énem az „igazi”? 

Hogyan alakítjuk ki magunkról elképzeléseinket, mit gondolunk, vagy érzünk önmagunkkal kapcsolatban? 

Hogyan irányítja az önmagunkról alkotott kép a gondolatainkat, érzéseinket, viselkedésünket? 

Ezekre a kérdésekre igyekszünk válaszolni a következőkben. 

A szelf rétegei 

A szelf, vagyis az énkép több szinten fogalmazható meg. A legközvetlenebb élményeink a fizikai valónkhoz 

kapcsolódnak, ez a fizikai szelf. Mindazokat a tapasztalatokat tartalmazza, melyek a saját testünkkel 

kapcsolatos élmények. (Mead, 1973) A fizikai szelf azokat a tulajdontárgyainkat is tartalmazza, amelyek 

meghatároznak minket, ill., amelyek szorosan kötődnek hozzánk. Ilyen tárgyak pl. egy fülbevaló, tetoválás, 

frizura, sztetoszkóp stb. 

 

A belső szelf az egyén belső, magánjellegű, önreflektív énje. Ez az az énünk, amely vizsgálja önmagát. (Mead, 

1973)A belső szelfhez tartoznak attitűdjeink, képességeink, érdeklődésünk és az érzelmeink. Ez az az énünk, 

melynek érzelmei, gondolatai, fájdalmai, örömei, stb… vannak. Életünk során csak néhány emberrel osztjuk 

meg belső énünk intimitásait másokkal. Ez az az élmény, amit úgy nevezünk, hogy „közel kerülünk 

egymáshoz”. 

A társas szelf tulajdonképpen azokat a szerepeket foglalja magába, amelyeket az egyén betölt. (Mead, 1973) A 

szerepeink tehát a szelfünk részét képezik, de a szerepeink nem azonosak a szelfünkkel. Betöltjük, pl. a tanár a 

diák, az apa, az anya, a gyerek, a focista szerepeket, melyek az énünk részét képezik, amikor valamilyen 

szereprelációban vagyunk. De a szelfünket nem csupán ezek a szerepek alkotják. (A szelf és a szerep 

konfliktusba is kerülhet egymással, erről a korábbiakban szóltunk.) Amikor arra a kérdésre kell válaszolnunk, 

hogy „Ki vagy te?”, akkor a társas szelfünk szerepeit soroljuk fel: pl. diák vagyok, budapesti, szüleimmel élek. 

(Nem kezdünk el beszélni belső gondolatainkról, fejtegetjük érzelmi bonyodalmainkat stb., mert ezek belső 

szelfünk részei és igen ritkán, igen kevés embernek engedünk ezekbe bepillantást nyerni.) 
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38. ábra: Queen Elizabeth II. „szabadidejében”. 

A társadalmi szelf magában foglalja a társadalmi identitásunkat, mint pl. az etnikai hovatartozásunk, nemünk, 

vallásunk. A társadalmi szelfünket az határozza meg, hogy milyen társadalmi nagycsoportok tagjának tartjuk 

magunkat, ill. tartanak minket. A társadalmi szelf nem a szemtől-szembeni érintkezéskor jön létre, inkább egy 

absztrakcióról van szó: hol helyezem el magam a társadalom szövetében? Lehetek pl. elnyomott nő, kirekesztett 

kisebbségi, irigyelt felső tízezer tagja. (Mead, 1973) 

 

39. ábra: Queen Elizabeth II. királynőként. 

A tanácsadás során a fizikai szelf témája jelenik meg akkor, amikor fizikai alkalmasságról, fizikai teherbíró 

képességről, alkatról beszélgetünk a tanácskérővel. 

A belső szelffel dolgozunk, amikor az önismeret kérdésköreit tisztázzuk. A tanácsadás során ez a 

leghangsúlyosabb szelf terület, amellyel foglalkozunk. Az öndefiníció során a belő szelfhez tartozó attitűdöket, 

értékeket, érdeklődést, munkamódot stb. tisztázzuk. 

A társas szelf kerül elő, amikor különböző szerepekben ismerjük meg a tanácskérőt és különböző szerepekben 

(pálya, szakma) képzeltetjük el vele saját magát. 

A társadalmi szelffel dolgozunk, amikor figyelembe vesszük társadalmi helyzetét, gyermekei számát, anyagi 

lehetőségeit, vagy hátrányos helyzetét. 

Összefoglalás 

A nyolcadik tanulási egységben áttekintettük a szelf, ill. az öndefiníció fogalmát, majd sorra vettük a tanácsadás 

lépéseit és megnéztük a szelf megjelenését a tanácsadási folyamatban. Végül ismertettük a szelf rétegeit. 

http://news.sky.com/skynews/Home/Queen-And-Prince-Philip-Attend-The-Royal-Windsor-Horse-Show/Media-Gallery/200905315283114
http://www.royaltyinthenews.com/2009/11/18/pomp-pageantry-as-queen-elizabeth-ii-opens-parliament/
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Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Fogalmazza meg a szelf definícióját! 

2. Sorolja fel a szelf rétegeit! 

3. Írja le, milyen elemei vannak a fizikai szelfnek? 

4. Írja le, milyen elemei vannak a belső szelfnek? 

5. Milyen jellemzői vannak a társas szelfnek? 

6. Milyen jellemzői vannak a társadalmi szelfnek? 

7. Idézze fel a tanácsadás folyamatát és gondolja végig a szelf megjelenését a tanácsadási folyamatban! 
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VI. rész - Az énfogalom kialakításának 
folyamatai 

Bevezető 

A hatodik témakörben két tanulási egységben tárgyaljuk az énfogalom/szelf kialakításának folyamatait. Az 

önismeret forrásai a viselkedés, gondolataink, mások reakciói és a társas összehasonlítás, melyekről szót ejtünk. 

Témakörünk a koherens szelf kialakításának folyamataival ill. az ezzel kapcsolatos problémákkal zárul. Az 

önmagunkkal kapcsolatos attitűdök tárgyalása felveti a következő témánkat, az attitűdöket. 

A témakör célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az énfogalom kialakításának folyamataival, ill. tisztában 

legyenek a koherens énfogalom kialakításának problémáival. 

A témakörrel kapcsolatos követelmény, hogy a hallgatók tudják a szelf kialakításának folyamatait, ill. a 

koherens szelf kialakításának problémáit. 
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9. fejezet - Az énfogalom felépítése, 
az önismeret forrásai 

Bevezető 

A kilencedik tanulási egység az énfogalom kialakításának folyamatát tárgyalja. Megismerkedünk az önismeret 

forrásaival, az önészlelési elmélettel, a gondolatok és érzelmek szerepével az önismeretben. Végül szót ejtünk 

mások reakcióinak és a társas összehasonlításnak a szerepéről. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg az énfogalom felépítésének folyamatát 

• tanulja meg az önismeret forrásainak a szerepét a szelf felépítésében 

Követelmény: 

• mutassa be az énfogalom felépítésének folyamatát! 

• állapítsa meg, milyen jellemzői vannak az én felépítésében szerepet játszó folyamatoknak 

Az önismeret forrásai 

Az önismeret, vagyis az énfogalom (szelf) felépítése folyamatosan, születésünk pillanatától kezdve alakul, 

formálódik a társas közegben. Az önismereti folyamat során 

• figyeljük saját viselkedésünket, 

• reflektálunk saját gondolatainkra, 

• reflektálunk saját gondolatainkra, 

• ill. másokkal is összehasonlítjuk magunkat. 

Ezeknek a folyamatoknak az eredményeképpen különböző, nem egyszer ellentmondásos eredményekre jutunk 

önmagunkkal kapcsolatban. Ezeket a folyamatokat foglaltuk össze a következő ábrán. 

Az énfogalom felépítése: amit önmagunkról tudunk 
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Diane M. Mackie, Eliot R. Smith, Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. alapján 

A viselkedés, mint az önismeret forrása 

Amikor a belső jelzéseink kétértelműek vagy gyengék, és nincs rajtunk külső nyomás, akkor a nyílt 

viselkedésünk alapján vonunk le következtetéseket a személyes tulajdonságainkra vonatkozóan. Ugyan úgy 

járunk el saját viselkedésünk megfigyelésénél, mintha egy idegent figyelnénk meg, állítja Daryl J. Bem (1967) 

önészlelési elméletében. Például, ha végignézem a könyvtáramat és csupa második világháborús történelmi 

tárgyú könyvem van, akkor meg kell hogy állapítsam saját magamról, hogy lám-lám érdekel a második 

világháború történelme. 

A tanácsadás során is használjuk ezt a perspektívát, amikor a tanácskérőt megkérjük arra, hogy beszéljen arról, 

hogy mit szeret csinálni (érdeklődés), mit tart fontosnak (érték), hogyan szokott dolgozni (munkamód) stb., 

vagyis tulajdonképpen arra kérjük, hogy szemlélje saját magát egy pillanatra úgy, mintha kívülről látná. 

Az önészleléssel kapott információ sajátosan alakul néhány esetben. Ilyen például, amikor saját indítékainkat, 

motivációinkat kell meghatároznunk. A szociálpszichológiai kísérletek tanulságai szerint ugyanis amikor 

jutalmat várunk egy viselkedésért, az gyengíti a belső (intrinsic) és erősíti a külső motivációt (extrinsic: külső 

cél elérése érdekében). Vagyis, ha valamilyen jutalmat (pl.: piros pont, cukorka, pénz,) várunk egy cselekedetért 

(pl.: tanulás), hajlamosak vagyunk azt gondolni az adott viselkedésről, hogy azért tettük, mert jutalmat kaptunk 

érte, nem pedig azért, mert szeretjük csinálni. 

Kísérlet: 

3-5 éves gyerekeknek vonzó, új játékot adtak: színes filctollakat, melyekkel rajzolhattak. 

A gyerekeket három csoportban figyelték meg. 

• Az első csoportban a gyerekeknek a rajzolás előtt felhívták a figyelmüket arra, hogyha rajzolni fognak az új 

filctollakkal, akkor megkapják a „jó játékos” címet. 

• 6 perc rajzolás után meg is kapták ezt a beígért jutalmat. 

• A második csoportban nem ígértek előre jutalmat, de „váratlanul” 6 perc után megkapták ők is a „jó játékos” 

címet. 
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• A harmadik csoportban nem kaptak jutalmat. 

Egy-két hét múlva a gyerekeknek újra odaadták ezeket a filctollakat és figyelték, mennyi időt töltenek 

rajzolással (ez jelezte a belő motiváltság mértékét) a szabadidejükben. 

Az eredmény meglepő! 

• Azok a gyerekek rajzoltak legtöbben, akik váratlanul kapták a jutalmat: 18,1 % (belső motiváció nő!) 

• Azok a gyerekek, akik nem kaptak jutalmat, valamivel kevesebben rajzoltak: 16,7 % (alaphelyzet, belső 

motiváció) 

• Azok a gyerekek rajzoltak legkevesebben, akik beígért jutalmat kaptak: 8,6 % (belső motiváció csökken) 

Forrás: Mark Lepper és mts. (1973) 

Gondolataink, érzelmeink, mint az önismeret forrásai 

A külső megfigyelőként tett megállapításaink fontosak önismeretünk szempontjából, de talán a 

legmeghatározóbbak a belső élményeinknek (gondolataink, érzelmeink) az ismerete. Senki nem ismer minket 

olyan jól, olyan alaposan, mint mi magunk. Az is igaz azonban, hogy ez a belső meggyőződés önmagunkról a 

hiányos önismeret forrása is lehet (lásd 40. és 41. ábra). Az énünk aktivitásait, a megfigyelő énünk szemléli. 

William James (1842-1910) meg is különbözteti a cselekvő ént: „ I”-t és a megfigyelés tárgyát képező: „Me”-t. 

 

40. ábra: az önmagunkról alkotott kép nem mindig helyes. Forrás: 

http://www.ipopper.net/pics/pics_detail.asp?id=80  

 

41. ábra: az önmagunkról alkotott kép nem mindig helyes. Forrás: 

http://prajwalchhetri.blogspot.com/2009/11/blog-12_28.html  

Tehát mi magunk a saját aktivitásainknak, gondolatainknak, érzelmeinknek a szemlélője, megtapasztalója 

vagyunk, és az ezekből levont következtetéseink igen fontosak az önismeretünk szempontjából. A 

gondolatokból, érzelmekből levont következtetések nagyobb szerepet játszanak önismeretünkben, mint a 

viselkedés. Például egy adott szakma, pálya gyakorlása közben kifogástalanul viselkedhetünk egy külső 

http://www.ipopper.net/pics/pics_detail.asp?id=80
http://prajwalchhetri.blogspot.com/2009/11/blog-12_28.html
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szemlélő számára, ugyanakkor gondolhatjuk úgy, érezhetjük azt, hogy egyáltalán nem szeretjük azt, amit 

csinálunk, nem nekünk való az adott pálya. Önismeretünk szempontjából ez utóbbi meghatározóbb lesz. 

Mások reakciói, mint az önismeret forrása 

Az előbbi példa azt mutatja, hogy mások gyakran láthatnak „rosszul” minket. Vajon az, amit másoknak 

mutatunk, az mennyire része az énünknek? A szociálpszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az önismeretünk 

szempontjából rendkívül lényeges, hogy mit mutatunk másoknak, hiszen viselkedésünk különböző reakciókat 

vált ki az emberekből. Ez hívjuk „reflektív én”-nek, (C. H. Cooley, 1902). Ez az énünk tulajdonképpen azokból 

a reakciókból tevődik össze, amelyeket másokból hívunk elő. A mások reakciói mintegy tükröt tartanak felénk: 

ezt okozom, ezt idézem elő, ilyennek tartanak. Pl. szüleink kedvesnek látnak, barátaink viccesnek, tanáraink 

szorgalmasnak, ezeket beépítjük énképünkbe. Ugyanakkor a többiek velünk kapcsolatos elvárásai is 

befolyásolják viselkedésünket és a szelfünket is, önbeteljesítő jóslatként hatnak ránk. Például, ha sokszor 

halljuk, hogy nahát, mi milyen szorgalmasak vagyunk, akkor igyekszünk ennek megfelelni, nem lerombolni ezt 

a képet és egyre szorgalmasabbak leszünk. Ha arra figyelmeztetnek bennünket, hogy legyünk szorgalmasabbak, 

akkor egyre kevésbé erőltetjük meg magunkat, hiszen úgyis a lusta kép él rólunk, miért is törnénk magunkat. 

Kísérlet: 

Egy kísérletben a gyerekeket rendszeresen figyelmeztették arra, hogy rendszeretőbbnek kellene lenniük, 

társaikkal szemben, akiket rendesnek minősítettek. 

A visszajelzések hatására azok a gyerekek, akiket rendszeresen figyelmeztettek arra, hogy legyenek 

rendesebbek, azok jóval rendetlenebbekké váltak az idő folyamán, mint azok, akiket rendesnek minősítettek. 

Forrás: Miller és mtsai, 1975 

A tanácsadás folyamán a reflektív én önismeret fejlesztő hatására alapozunk, amikor arra kérjük az egyént, hogy 

idézze fel, hogyan látják őt mások, milyen vélemény szokott kialakulni a munkájáról, tanulásáról, 

viselkedéséről, stb. 

 

42. ábra: A csoport visszajelzése értékes információ szelfünkről. Forrás: http://www.isenbergs.com/szelf1.html  

A strukturált csoportfoglalkozások során szintén dolgozunk a reflektív énnel, amikor a csoporttagok 

visszajelzéseket adnak egymásnak, hogy hogyan látják egymást, milyennek gondolják egymást, hogyan 

vélekednek egymásról. 

Társas összehasonlítás, mint az önismeret forrása 

Végül az önismeret forrásaként meg kell említenünk a társas összehasonlítás jelenségét. E szerint az emberek 

úgy ismerik meg képességeiket, hogy összehasonlítják magukat a környezetükkel (Festinger, 1954). A társas 

összehasonlítás (lásd versengés téma) lehetővé teszi, hogy olyan szelfet alakítsunk ki, ami az egyediség és 

különbözőség érzését nyújtja, ugyanis nincs két egyforma ember. Mindig valamivel ilyenebbek, vagy 

olyanabbak leszünk, mint mások. A társas összehasonlítást az önmegismerésen túl mások megismerésére is 

használjuk egyidejűleg, hiszen önmagunkat nem tudjuk értelmezni mások nélkül. 

http://www.isenbergs.com/szelf1.html
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43. ábra: Társas összehasonlításban alakítjuk ki szelfünket. Forrás: 

http://www.idiva.com/bin/idiva/AstrologyDIYPersonalitynumber 

Az önmegismerés és mások megismerése 

Önmagunk és mások megismerésének a folyamatai nagyon hasonlóak. Az eredmény is hasonló, hol pontosabb, 

hol pontatlanabb képet kapunk egyikről, másikról. 

Az egyik fontos különbség a két folyamatban az az, hogy más a rendelkezésünkre álló információ 

mennyisége a két esetben. Saját magunkkal mindig ott vagyunk, míg másokat csak néhány helyzetben van 

módunk megfigyelni, ezért magunkról árnyaltabb, összetettebb, és változékonyabb képpel rendelkezünk. 

Például, azt mondom magamról, hogy általában nagylelkű vagyok, de nem mindig, attól függ, hogy mikor stb. 

Másokról pedig megállapítom, hogy vagy nagylelkűek, vagy kicsinyesek. Minél jobban ismerünk valakit, annál 

inkább árnyaljuk a véleményünket. (Lásd még sztereotípia fogalmánál.) 

Egy másik lényeges különbség önmagunk és mások észlelésében az, hogy más okokkal magyarázzuk egy adott 

helyzetben a saját, ill. mások viselkedését. Ez az un. cselekvő-megfigyelő attribúciós torzítás. A 

szociálpszichológusok megvizsgálták a cselekvő-megfigyelő torzítás okait, és azt találták, hogy egy másik 

ember jelzései - számunkra, mint megfigyelők számára - sokkal kiugróbbak, mint saját viselkedésünk, aminek 

gondolati, ill. érzelmi hátterét is ismerjük. A cselekvést mindig azzal magyarázzuk, amire az adott helyzetben 

fókuszálunk. Mások viselkedését egyértelműnek gondoljuk, míg saját magunk belső világát pillanatról pillanatra 

megéljük, ezért az aktuális viselkedésváltozást azzal magyarázzuk, ami figyelmünk középpontjába kerül. 

(Smith, Mackie, 2005) 

• Bármi, ami a figyelem központjába kerül, a viselkedés magyarázó okává válhat. Saját viselkedésünket 

helyzeti, külső okoknak tulajdonítjuk például akkor, amikor munkanélkülivé válunk, hiszen megtapasztaltuk, 

hogy leépítés van a gyárban, másokat is elküldtek. Ugyanakkor, ha mások munkanélkülivé válásának esetét 

látjuk, könnyen azt mondhatjuk: biztosan azért lett munkanélküli, mert nem szeret dolgozni. 

 

44. ábra: „Mások azért lettek munkanélküliek, mert lusták”. Forrás: 

http://www.marketmixup.com/category/unemployment  

• Amikor a viselkedést magyarázzuk, akkor az okokat események sorozatából választjuk ki, ezek azonban 

eltérőek, attól függően, hogy önmagunkról vagy másokról van-e szó. Saját magunk esetében, amikor 

megkérdezik, pl. hogy miért lettünk tanácsadók, a helyzet bonyolult elemzésébe fogunk, és azt taglaljuk, hogy 

a számtalan lehetőség közül miért pont tanácsadók lettünk. Ha egy közeli ismerősünkkel kapcsolatosan merül 

http://www.idiva.com/bin/idiva/AstrologyDIYPersonalitynumber
http://www.marketmixup.com/category/unemployment
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fel a pályaválasztás, valószínűleg azt fogjuk kiemelni, hogy a többi emberhez hasonlóan miért választotta a 

tanácsadói pályát. 

Összefoglalás 

A kilencedik tanulási egységben bemutattuk az énfogalom kialakításának folyamatát, megismerkedünk az 

önismeret forrásaival, az önészlelési elmélettel, a gondolatok és érzelmek szerepével az önismeretben. Szót 

ejtettünk mások reakcióinak és a társas összehasonlításnak a szerepéről az önismeret kialakításában. Az én 

kialakításának folyamatait igyekeztünk példákkal és kísérletekkel alátámasztani. Végül a mások és a saját 

megismerésének folyamatait vetettük össze. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Sorolja fel, milyen folyamatok hatnak az önismeretre! 

2. Fejtse ki, hohgyan hat az én kialakítására az önészlelés! 

3. Magyarázza el a saját gondolataink és érzelmeink hatását a szelf kialakulására! 

4. Fejtse ki a reflektív én fogalmát és mondja el, milyen szerepe van az önismeret kialakításában! 

5. Idézze fel a társas összehasonlítás elméletét, melyet a versengés kapcsán is ismertettünk! 

6. Magyarázza el, hogy milyen szerepe van a társas összehasonlításnak az önismeret kialakításában! 

7. Hasonlítsa össze az én és mások megismerésének folyamatait! 
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10. fejezet - Az énfogalom felépítése, 
a koherens szelf kialakítása 

Bevezető 

A tizedik tanulási egységben áttekintjük azokat a folyamatokat, amelyek a koherens szelf kialakításához 

vezetnek. Megismerkedünk a szelfkomplexitás fogalmával, majd a szelf koherencia elérésének módjait 

ismertetjük. Így a hozzáférhetőség, a szelektív memória, az attribúciók és a kulcsvonás kiemelés szerepét az 

énfogalom felépítésében. 

Cél: 

• a hallgató tanulja meg a szelfkomplexitás és a koherens szelf fogalmait! 

• a hallgató ismerje meg a koherens szelf kialakításához szükséges folyamatokat! 

Követelmény: 

• a hallgató határozza meg a szelfkomplexitás és a koherens szelf fogalmát! 

• foglalja össze a koherens szelf kialakításához szükséges folyamatokat! 

Szelfkomplexitás 

Az önismeret elemei többféle forrásból származnak. A különböző helyzetekben, szerepekben eltérően 

cselekszünk, ehhez különböző szelfrészleteket használunk fel. Az életünk különböző területein sok-sok 

egymástól eltérő énünk nyilvánul meg. Az egyetemen lehet valaki szorgalmas, baráti körében lehet vicces, a 

szerelmével pedig, lehet romantikus. A különböző kapcsolatokban megnyilvánuló énjeink képezik a 

szelfrészeinket. Minél több szelfrészünk van, szelfünk annál összetettebb (komplexebb). 

A szelfkomplexitás azokat az „én”-eket jelenti, amelyeket az emberek a különböző helyzetekben, 

tevékenységekben és kapcsolatokban fejlesztenek ki. Pl.: szorgalmas-egyetemen, barátok körében-humoros stb. 

A szelfkomplexitás egyénenként különbözik. Minél érettebb a személyiségünk, annál magasabb az énrészek 

száma, és annál differenciáltabban tudjuk őket használni. Pl. nem fordulhat az elő, hogy a vicces – barát 

szelfünket vesszük elő vizsgán, a szorgalmas diák helyett. Minél alacsonyabb a szelfkomplexitás, annál kevésbé 

érett valakinek a személyisége. Van, aki 30 dimenzió mentén kategorizálja magát, van, aki csak 5 mentén. 

Azok az egyének, akik komplexebb énfogalommal rendelkeznek, általában kisebb hangulati ingadozást 

mutatnak, mert egy-egy esemény a szelf csak bizonyos területét érinti, a többi ettől elkülönül. Ezzel szemben az 

alacsony szelfkomplexitású személy, például, ha nem hozza a legjobb formáját a munkahelyén, akkor leírja 

magát, mint vicces barát, és romantikus szerelmes, csupán „csődtömegnek”tartja magát. (Smith, Mackie, 2005) 

 

45. ábra: Alacsony szelfkomplexitású ember gyakran érzezheti magát csődtömegnek. Forrás: 

http://www.roxfortrpg.info/index.php?topic=331.0  

http://www.roxfortrpg.info/index.php?topic=331.0
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Ha ennyiféle szelfünk van, azt gondolhatnánk, hogy akkor valójában sohasem ismerjük meg önmagunkat, 

sohasem lesz egységes énképünk. Valójában az énrészeket, mint mozaikdarabokat összeillesztjük, és valamiféle 

egységes rendszerbe szervezzük. A különböző szelfek összerendezése nem más, mint egy koherens énfogalom 

kialakítása. (Smith, Mackie, 2005) 

A koherencia, vagyis az énrészek egységesítésének folyamata többféle úton mehet végbe. Ezeket a folyamatokat 

foglaltuk össze a következő ábrán: 

 

Diane M. Mackie, Eliot R. Smith, Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. alapján 

Hozzáférhetőség 

A koherens szelf kialakításának egyik útja, az, hogy szelfrészeink egymással sem térben, sem időben, sem társas 

kapcsolatban nem érintkeznek, vagyis egyik szelfrészünk használatakor a másik szelfrészünk hozzáférhetősége 

korlátozott. Pl. a vicces barát szelfrészünk nem jön elő az egyetemi kollokvium során, ahol szorgalmas diákok 

vagyunk. 

Szelektív memória 

A koherens szelf kialakításának egy másik módja, amikor szelektív memória révén visszamenőleg átírjuk 

emlékeinket, torzítva rekonstruáljuk emlékeinket. Pl.: felnőttként nem emlékszünk a „rosszaságainkra”, csak 

azokat az emlékeinket idézzük fel, amelyek beleillenek énképünkbe. 

Pályaválasztáskor pl. gyakran halljuk: Mindig is ez, vagy az szerettem volna lenni! Mindig is ehhez vagy ahhoz 

a tevékenységhez vonzódtam, mindig is ezt vagy azt szerettem csinálni! A tisztázás során, a tanácsadó 

segítségével kiderülhet, hogy korántsem ilyen egységes az érdeklődés, a vonzódás. 

Attribúció 

A koherens énfogalmunk kialakításában attribúcióink is szerepet játszanak. Mivel az énfogalmunk nagyon 

különböző lehet térben és időben, különböző kapcsolatokban, ezért a rólunk alkotott és visszajelzett kép is 

különböző. 

Lehetnek azonban olyan szereplők az életünkben, akik tanúi ezeknek a szelf különbözőségeknek és azt 

mondják rólunk, hogy változékonyak vagyunk. Pl. barátnőnk egyszer hideg számítónak lát minket, a szorgalmas 

diák szerepünkben, másszor pedig, érzelmileg sodródónak a romantikus szerelmes szerepünkben. 
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Ezt az inkonzisztenciát, melyet külső szemlélők jeleznek vissza számunkra, legkönnyebb az attribúciókkal 

(oktulajdonítás) magyarázni, vagyis saját viselkedésünk változását a körülményeknek tudjuk be, míg barátnőnk 

a jellemünknek. 

Kulcsvonás kiemelés 

Végül konzisztens szelfet kialakíthatunk néhány kulcsvonás kiemelése révén is. Ennek lényege, hogy az 

egyén megfigyel néhány lényegesnek tartott jellemzőt, ezeket kiragadja, általánosítja és kialakít egy énsémát. 

Az énsémának ellentmondó visszajelzéseket gyorsan visszautasítja. Például fontos tulajdonság lehet nekem a 

segítőkészség, így mindig, minden esetben tudok arra bizonyítékot találni, hogy segítőkész vagyok. Ha mondjuk 

gyepmesterként dolgozom, akkor az embereknek segítek azzal, hogy megfogom a kutyákat, nehogy megharapja 

őket… 

 

46. ábra: Kulcsvonás kiemelése: mi az ami nekem fontos? Forrás: 

http://www.personalitydevelopment.org/what-is-personality-development-an-introduction-to-personality-

development.html 

Összefoglalás 

A tizedik tanulási egységben áttekintettük azokat a folyamatokat, amelyek a koherens szelf kialakításához 

vezetnek. Megismerkedtünk a szelfkomplexitás fogalmával, majd a szelf koherencia elérésének módjait 

ismertük meg. Így a hozzáférhetőség, a szelektív memória, az attribúciók és a kulcsvonás kiemelés szerepét 

ismertük meg az énfogalom felépítésében. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Definiálja a szelfkomplexitás fogalmát! 

2. Sorolja fel, milyen folyamatok játszanak közre a koherens szelf kialakításában! 

3. Fejtse ki, hogy a hozzáférhetőség hogyan hat a koherens szelf kialakítására! 

4. Fejtse ki, hogy a hozzáférhetőség hogyan hat a koherens szelf kialakítására! 

5. Fejtse ki az attribúciók szerepét a koherens szelf kialakításában! 

6. Fejtse ki a szelektív memória szerepét a koherens szelf kialakításában! 

http://www.personalitydevelopment.org/what-is-personality-development-an-introduction-to-personality-development.html
http://www.personalitydevelopment.org/what-is-personality-development-an-introduction-to-personality-development.html
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VII. rész - Attitűdök a tanácsadásban 

Bevezető 

A hetedik fejezetben két tanulási egység szerepel. A tizenegyedik tanulási egységben összefoglaljuk az attitűd 

fogalmát, áttekintjük az attitűd összetevőit és megnézzük a funkcióit. 

A tizenkettedik fejezetben részletezzük az attitűd mérés lehetőségeit és rávilágítunk az attitűd mérés problémáira 

is. 

A fejezet célja, hogy a ismertessük az attitűd fogalmát, az attitűdök összetevőit és funkcióit. A fejezet célja 

továbbá, hogy az attitűd mérés lehetőségeit és azok buktatóit is megismertessük a hallgatókkal. 

A fejezet követelménye, hogy a hallgatók elsajátítsák az attitűd fogalmát, az attitűdök összetevőit, a funkcióit. 

Továbbá megtanulják az attitűd mérés lehetőségeit és azok buktatóit. 
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11. fejezet - Attitűd fogalma, 
összetevői, funkciói 

Bevezető 

A tizenegyedik tanulási egységben röviden összefoglaljuk az attitűdök szerepét a tanácsadásban, majd 

ismertetjük az attitűd fogalmát, szerkezetét. Végül az attitűdtárgyak jellemzőit és funkcióit tekintjük át. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg az attitűd szerepét a tanácsadásban! 

• tanulja meg az attitűd fogalmát! értse meg az attitűdök összetevőit, funkcióit! 

Követelmény: 

• mutassa be az attitűd szerepét a tanácsadásban! 

• definiálja az attitűd fogalmát! 

• részletezze az attitűdök összetevőit és foglalja össze a funkcióit 

Attitűdök a tanácsadásban 

Az attitűdök jelensége a tanácsadásban rendkívül jelentős szerepet töltenek be. A tanácsadás során többféle 

saját magunkkal kapcsolatos attitűddel dolgozunk, ilyen attitűd például az értékek, vagy az érdeklődés. Az 

attitűd mérés problémái, buktatói szintén lényeges kérdések az önértékelő eljárások használata kapcsán. 

A tanácsadás jelenségvilágának ismertetésekor kiemeltük, hogy a tanácsadás során folyamatosan feltárjuk, 

tudatosítjuk, módosítjuk a tanácskérő attitűdjeit, nyomon követjük annak változásait. 

A tanácskérő attitűdjei a beszélgetés során a szubjektív elemekben tükröződnek. Pl. „Szeretek rajzolni, szívesen 

rajzolgatok otthon.” „Szerintem a tanulás időpocsékolás.” 

A tanácsadás folyamatában nem csupán a tanácskérő, hanem a tanácsadó attitűdjei is meghatározóak. A 

tanácsadó pozitív attitűdöt kell hogy képviseljen, hiszen a tanácskérő az akadályoztatása miatt fordult hozzá. 

Ezért tőle nehezebben várható el, például az elemzési folyamat során, hogy egy adott realitás elemet önmaga 

számára a beszélgetés során első nekifutásra pozitívan fogalmazzon meg. Ilyenkor a tanácskérő realitás 

elemeinek pozitív hangsúlyozása a tanácsadó feladata az elemzésben. 

Az attitűd fogalma 

Az attitűd az aptus (latin) szóból származik, melynek jelentése: valamire való alkalmasság vagy megfelelés. 

Az aptitude (latin) jelentése: aktivitásra való készültség szubjektív vagy mentális állapota. 

Az általános lélektani kutatásokban a beállítódás az önmegfigyelések kapcsán keltette fel a figyelmet. E szerint 

a beállítódás egy önmegfigyelés számára nem hozzáférhető, szubjektív állapot, amelynek funkciója a 

környezethez való alkalmazkodás (adaptív jelenség). A beállítódás lényege az inger és reakció közötti 

kapcsolat tudattalan szerveződése (D. N. Uznadze, 1886-1950). 

Az attitűd fogalma a szociológiában is előkerült. A kultúra áthagyományozásának folyamatait elemezve Thomas 

és Znaniecki fogalmazta meg a szociális attitűdök fogalmát, melyeket a szociális értékekkel együtt elemeztek. 

Az attitűdök e szerint az egyén gyors, azonnali reagálásai, melyek során értékeket vesz alapul. 

A szociológiában általában attitűdöknek nevezik a társadalmi mezben értelmezendő lelki folyamatokat, amelyek 

meghatározzák az egyének viselkedését a társadalomban. 

A szociológiában általában attitűdöknek nevezik a társadalmi mezben értelmezendő lelki folyamatokat, amelyek 

meghatározzák az egyének viselkedését a társadalomban. 
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A szociálpszichológiai attitűd fogalom G. W. Allport (1935) megfogalmazásában a következő (Allport, 1979): 

„Az attitűd a tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, aamelyirányító vagy 

dinamikus hatást gyakorol az egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az 

attitűd vonatkozik.” 

Az attitűdök szerkezete 

A szociálpszichológiában az attitűdök olyan beállítódások, melyeknek kognitív (megismerő/gondolati), affektív 

(érzelmi) és konatív (viselkedéses) összetevői vannak. Az attitűdök mindig e három összetevő együtteseként 

értelmezendő, azonban ezek az összetevők különböző hangsúlyokkal lehetnek jelen. Így például a sztereotípia 

egy olyan attitűdként fogható fel, amelyben a kognitív összetevő hangsúlyos. Az előítélet, mint attitűd érzelmi 

hangsúlyú, a diszkrimináció pedig, viselkedéses. 

 

A szociálpszichológiában az attitűdök olyan beállítódások, melyeknek kognitív (megismerő/gondolati), affektív 

(érzelmi) és konatív (viselkedéses) összetevői vannak. Az attitűdök mindig e három összetevő együtteseként 

értelmezendő, azonban ezek az összetevők különböző hangsúlyokkal lehetnek jelen. Így például a sztereotípia 

egy olyan attitűdként fogható fel, amelyben a kognitív összetevő hangsúlyos. Az előítélet, mint attitűd érzelmi 

hangsúlyú, a diszkrimináció pedig, viselkedéses. 

 

47. ábra: Az attitűdök három komponenst feltételező elgondolása 

Vegyük sorra az attitűdök előbb említett komponenseit! 

Az attitűdök kognitív komponenseinek azokat a nézeteket hívjuk, amelyeket az attitűd tárgyról vallunk. Ilyen 

nézetek lehetnek például: „A munkanélküliek tehetnek arról, hogy kitették őket az utcára.” vagy „A 

munkanélküliek nem képesek összeszedni magukat.” 

• Affektív komponensnek nevezzük az attitűdtárgy iránt érzett érzelmeket, melyek olyan, érzésekre vonatkozó 

megfogalmazásokban öltenek testet, mint: „A munkanélküliek feszélyeznek.” „Bosszant, hogy olyan 

ingyenélők.” „Nem szeretem a munkanélkülieket.” 

• Viselkedéses komponensek pedig, az attitűdtárgy iránti cselekvési tendenciák. Amikor a saját 

viselkedésünket fogalmazzuk meg, ezt a komponenst emeljük ki: „Ha meglátok egy munkanélkülit, messzire 

elkerülöm.” „Az biztos, hogy nem engedném be őket a lakásomba, a lányomat meg végképp hozzá nem 

adnám egy munkanélkülihez.” 

Az attitűdtárgyak jellemzői 
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Az előzőekben utaltunk arra, hogy az attitűdöket mindig valamilyen inger váltja ki. Ezeket az ingereket 

egységesen attitűd tárgyaknak nevezzük. Az attitűd tárgyak igen sokfélék lehetnek. Gyakorlatilag minden, 

amiről véleményünk, beállítódásunk lehet, az lehet attitűd tárgy. A legfontosabb szempont az attitűd tárgyak 

csoportosításában az inger tapasztalatok útján való megismerhetőségének a kérdése. 

Az empirikusan kiismerhető tárgyakra vonatkozó attitűdök azokra a tárgyakra vonatkoznak, amelyeket 

megtapinthatunk, megszagolhatunk, láthatunk, hallhatunk, vagyis érzékelhetjük őket. Ezeknek a tárgyaknak a 

megismeréséhez többnyire vannak eszközeink, amelyekkel mérhetjük valaamelydimenziójukat. 

Az empirikusan kiismerhetetlen tárgyakra vonatkozó attitűdök azokra a tárgyakra vonatkoznak, amelyek nem 

érzékelhetők és nem tudjuk mérni őket. Ezek az attitűdök általában értékkel terhesek, elfogadásuk vagy 

elvetésük világnézet, hit, meggyőződés, ideológia függvénye. 

Az attitűdök kialakulása, az attitűdök funkciói 

Az attitűdök kialakulásának okait abban kereshetjük, hogy az attitűdök hasznosak az egyén számára. Az 

attitűdöknek különböző funkciói vannak, amelyek segítik keletkezésüket, megerősítik fennmaradásukat. A 

szociálpszichológusok kutatásai alapján azt mondhatjuk, hogy az attitűdöknek néhány fő funkcionális alapja 

van. Ezek a funkciók pedig működtetik, mozgatják az attitűdöket, vagyis motivációs természetűek. (D. Katz, 

1960) 

Az én-védő funkció lényege, hogy attitűdjeink megvédenek minket saját magunkkal, vagy csoportunkkal 

kapcsolatos negatív érzésektől, gondolatoktól. Például saját szakmai sikertelenségének érzésétől fenyegetett 

emberek gyakran negatív érzéseket fogalmaznak meg karrierjükben sikeres emberekről. 

• Értékkifejező, én megvalósító funkciója, az attitűdöknek, amikor az ember saját világnézetének, 

életfelfogásának, hitének érvényességét erősíti. Például, amikor az emberi élet értékében hisz valaki, akkor 

fontosnak tartja hogy fellépjen az eutanázia ellen, és negatívan minősítse azokat, akik mellette érvelnek. 

• Instrumentális, alkalmazkodási jellegű vagy haszonelvű funkció lényege, hogy azért veszünk át 

attitűdöket, ill. utasítunk el, mert valamit el akarunk érni, vagy el akarunk kerülni az attitűdök révén. Például, 

amikor átvesszük főnökünk pozitív attitűdjét a hétvégi munkával kapcsolatban, akkor valószínű, hogy ezt 

azért tesszük, mert szeretnénk, ha kapcsolatunk erősödne a közös attitűd által. 

• Az attitűd ismereti vagy gazdaságossági funkciója az egyik legismertebb funkció. Lényege, hogy az 

attitűdök lehetővé teszik, hogy valamivel kapcsolatosan „rögtön” legyen valamilyen véleményünk, 

álláspontunk, anélkül, hogy azt a töméntelen mennyiségű információt, amelyegy adott tárggyal kapcsolatos, 

feldolgoznám. Az információk mennyisége egyébként is meghaladja az információfeldolgozási 

kapacitásunkat, tehát szükségünk van az attitűdök információszervező, strukturáló funkciójára. Ez a funkció 

leginkább a kategorizálásainkban, „skatulyázásainkban”, a leegyszerűsítéseinkben érhető tetten. 

Az attitűdök motivációs funkcióin kívül ismerjük az attitűdök információ feldolgozást irányító funkcióit is. 

Az attitűdök az információfeldolgozást irányítják: 

az információ felvételénél: az egyén szelektál, csak az attitűd-releváns információt keresi aktívan, 

• az információ kódolásánál előnyben részesíti az attitűddel releváns információkat, ezeket észleli, 

• végül a felidézésben az attitűd-releváns információkat részesíti előnyben. 

Az információfeldolgozáshoz az attitűd releváns információ, aktív keresése a disszonanciaelméletben 

(Festiner, 1957) érhető tetten. Az elmélet szerint az emberek arra motiváltak, hogy az attitűdjükkel egybehangzó 

információkkal találkozzanak, és elkerüljék az ennek ellentmondóakat (disszonánsakat). Mindezt azért teszik, 

hogy egy döntést vagy létező attitűdöt stabilizáljanak, és ilyen módon kognitív konszonanciát (egységet) 

tartsanak fenn vagy elkerüljék a disszonanciát. Pl., ha valaki dohányzik, hamarabb meghallja azokat a híreket, 

amelyek arról szólnak, hogy a száz éves bácsi élete végéig dohányzott, míg azokat az információkat, melyek 

arról szólnak, hogy a dohányzás rákot okoz, az egyén elkerüli. 

Arra, hogy az információk kódolásánál előnyben részesítjük az attitűddel releváns információkat (ezeket 

észleljük), a kognitív konzisztencia elmélet (Heider, 1946) mutatott rá. Szerinte az emberek arra törekszenek, 

hogy megismeréseik feszültségmentesek legyenek, azaz egymásnak nem ellentmondóan szerveződjenek. 
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Amikor attitűdjeink egymással ellentmondásban állnak, a kognitív egyensúlytalanság állapotába kerülünk. 

Ilyenkor arra törekszünk, hogy újra egyensúlyt teremtsünk. 

Elemzés: 

 

Az információ kódolásánál sémaelképzelések is napvilágot láttak. E szerint a szociális információt nem 

passzívan vesszük fel és raktározzuk el a memóriában, hanem az általában sémáknak nevezett kognitív 

memóriastruktúrákban szelektíven kódoljuk és aktívan szervezzük őket (Markus, 1977). A sémák 

szociálpszichológiai kutatása megmutatta, hogy szociális sémák irányítják a szociális ingerek kódolását, éppúgy, 

mint a memóriában tárolt információ előhívását. A sémaelképzelést támasztja alá, hogy amikor döntenem kell 

olyan kérdésekben, amelyekre van kidolgozott sémám, azt gyorsabban teszem. Vagyis „kapásból” elutasítom a 

sémáimban elutasított információt, ill. „kapásból” elfogadom a sémáimba illőt. Ilyenkor szoktuk azt érezni, 

hogy gondolkodás nélkül döntünk valami felől. 

Tanácsadás folyamán a tanácskérő sémái is megmutatkoznak a tisztázás és az elemzés során. A tanácsadó 

feladata, hogy ezeket a sémákat egy kicsit fellazítsa, és a tanácskérőt eljuttassa oda, hogy friss szemmel, új 

szempontok alapján elemezze saját helyzetét. 

A felidézés attitűd-releváns torzításait is megvizsgálták a szociálpszichológusok. Lényegében azt sikerült 

bebizonyítani, hogy az erős attitűdök erősítik az előhívást (legyenek azok negatívak vagy pozitívak), a gyengék 

pedig gyengítik. 
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Összefoglalás 

A tizenegyedik tanulási egységben röviden összefoglaltuk az attitűdök szerepét a tanácsadásban, majd 

ismertettük az attitűd fogalmát, szerkezetét. Végül az attitűdtárgyak jellemzőit és funkcióit tekintettük át. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Definiálja az attitűd fogalmát! 

2. Sorolja fel az attitűdök összetevőt! 

3. Fejtse ki az attitűd összetevőit és mondjon példákat rá! 

4. Magyarázza el az attitűdök kialakulásának, változásának folyamatait! 

5. Sorolja fel az attitűdök motivációs funkcióit, mondjon rá példákat! 

6. Ismertesse a kognitív disszonancia elméletét! 

7. Ismertesse Heider egyensúly elméletét! 

8. Fejtse ki a tanácsadás szerepét a sémákkal kapcsolatban! 
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12. fejezet - Az attitűd mérése 

Bevezető 

A tizenkettedik tanulási egységben az attitűd mérésének lehetőségeit ismertetjük, majd a mérés buktatóira 

hívjuk fel a figyelmet. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg az attitűd mérésének a módszereit, 

• legyen tudatában az attitűdmérés buktatóinak 

Követelmény: 

• mutassa be az attitűd mérésének a módszereit, 

• mutassa be, milyen nehézségek, problémák adódhatnak az attitűdmérés során 

Az önértékelő eljárások, mint attitűdöket mérő eszközök 

A tanácsadás során a tanácsadó a tanácskérő öndefinícióját segítő eszközöket használ. Ilyen eszközök az un. 

önértékelő eljárások. Az önértékelő eljárások segítségével a tanácskérő személyiségjellemzőit célirányosan 

felszínre tudjuk hozni. Ilyen személyiség jellemzők a képesség, az érdeklődés, az értékek , a munkamód stb. 

Az önértékelő eljárások lényege, hogy a személy többnyire saját attitűdjeit fogalmazza meg saját magával 

kapcsolatban: 

• • mit gondol, 

• • mit érez (szeretem, kedvelem, fontos, szívesen stb.), 

• • hogyan viselkedik (gyakran csinálom, ritkán szoktam csinálni, soha nem teszem stb.): 

• egy-egy érdeklődési területtel, 

• képességeivel, 

• értékekkel, 

• munkamódokkal, 

• tanulással, 

• konfliktusokkal stb. kapcsolatban. 

Az önértékelő eljárások kidolgozása is tükrözi az attitűd mérés módszertanát. Többnyire skálákkal mérjük a 

személyiség jellemzőit. A tanácsadó számára tehát fontos módszertani szempontból, hogy hogyan lehet mérni, 

és milyen módon mérjük az attitűdöket. Az attitűd mérése több buktatót is rejt magába, ezért ezekről is ejtünk 

néhány szót. 

Az attitűd mérése 

Az előző fejezetből kiderült, hogy az attitűd nem más, mint egy absztrakció, tulajdonképpen csak az attitűd 

tárgyakat, ill. az attitűd megnyilvánulási formáit tudjuk empirikusan megismerni. 

Ebből következik, hogy a mérés csupán az attitűd gondolati, érzelmi és viselkedéses összetevőit tudja 

megcélozni. 

Az attitűd viselkedéses összetevőit megfigyeléssel tudjuk mérni. A megfigyelés a pszichológia tudomány 

egyik alapmódszere. A megfigyelés lehet közvetlen, amikor az egyént fizikai valójában figyeljük meg az 

attitűdtárggyal kapcsolatban. Pl. megfigyelhetem, hogy a személy milyen gyakran olvas, milyen jellegű 
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tevékenységekben vesz részt szabadidejében stb. ebből következtetek az érdeklődésére. Tanácsadásban kevés 

lehetőség van a közvetlen megfigyelésre, elsősorban a tanácskérő önmegfigyeléseire támaszkodunk. 

A megfigyelés másik formája, a közvetett megfigyelés. A közvetett megfigyeléssel egy adott cselekvés 

következményeit tudjuk megfigyelni. Pl., ha arra vagyok kíváncsi, hogy az emberi erőforrás tanácsadó képzés 

honlapját hányan látogatják, akkor megszámolom, hogy hányan kattintottak rá. Ebből következtethetek az 

emberi erőforrás tanácsadó képzés honlapjával kapcsolatos attitűdökre. 

Az attitűd affektív (érzelmi) összetevőinek vizsgálatakor az érzelem mérésének a problémáiba ütközünk. Az 

érzelem biológiai megnyilvánulásai a vegetatív (szimpatikus és paraszimpatikus) idegrendszer aktivitásai, 

melyek különböző mérhető fiziológiai vonatkozásokban jelennek meg. Ennek folytán az attitűd mérésére olyan 

eszközöket tudunk használni, melyek a vegetatív idegrendszeri változások fiziológiai dimenzióit mérik. 

Először tisztázzuk, hogy mely fiziológiai reakciókról van szó! Az érzelmek által kiváltott reakciók: 

nyálkahártyák, (pl.: nyáltermelés csökken: szájszárazság), bőr vérellátás, (bőrpír, elfehéredés), bőrellenállás, 

pulzusszám, légzésszám, pupilla, izomműködés stb. változása. Az attitűdök mérésénél ezeket a változásokat 

tudjuk mérni, különböző eszközökkel, technikai berendezésekkel, műszerekkel. Ezeknek az eszközöknek a 

használata speciális tudást (pl.: orvosi, élettani), szakértelmet kíván, ill. szakmai etikai kérdéseket vet fel (pl. 

testhatárok tiszteletben tartása) használatuk, ezért a tanácsadásban nem alkalmazzuk őket! Csupán néhány 

eszközt sorolunk fel, melyekkel az attitűdök érzelmi komponensét lehet vizsgálni: 

A galvános bőr reakciót (bőr elektromos vezetőképessége/bőr ellenállás) mérő eszköz a GBR. 

 

47. ábra: Poligráf (vérnyomás, pulzus, légzési gyakoriság, a bőr elektromos vezetőképessége/bőr ellenállás) 

mérésére használatos eszköz. Forrás: http://index.hu/tudomany/hazug0117/  

Az izomműködés vizsgálatára használatos eszköz az elektromiogramm (EMG) 

 

48. ábra: EMG. 

Vérnyomás mérésére használatos a vérnyomásmérő. 

http://index.hu/tudomany/hazug0117/
http://www.ectron.co.uk/EMG_and_EEG_Products/EEG_EMG_Systems/NeMus_2_EMG__EEG__EP_System_1800.html
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49. ábra: Vérnyomásmérő. Forrás: http://www.flexiobt.hu/index.php?hiv=194&nmo=11&stilus=webaruhaz  

A fiziológiai jellemzők mérésével a fiziológiai reakciók erősségét, nagyságát tudjuk megállapítani, vagyis az 

attitűd erősségét. Az attitűd tartalmát ezekkel a módszerekkel szinte lehetetlen vizsgálni. 

Az attitűdök kognitív komponenseit skálákkal mérjük. Az attitűd skálázás kiindulópontja az, hogy az 

attitűdök az attitűd tárgyról alkotott véleményekben, hiedelmekben testesülnek meg, így azokat verbálisan meg 

tudjuk fogalmazni. A verbálisan megfogalmazott véleményeket, hiedelmeket pedig meg tudjuk mérni. A 

skálázás módszerével a kogníciókon (gondolatok) kívül érzelmekre és cselekvésekre is megfogalmazunk 

állításokat, és ez által az attitűd viselkedéses és az érzelmi komponenseire is próbálunk következtetni. 

Az attitűd skálák jellemzően un. papír-ceruza módszerek, melyeknek a legnagyobb előnye, hogy bárhol, 

bármikor elvégezhetőek, felvételük nem igényel különösebb szakértelmet. 

Az attitűd skálák lehetnek egydimenziós, vagy többdimenziós skálák. Az egydimenziós skálák lényege, hogy az 

attitűd egyetlen jellemzőjét (dimenzióját) vizsgálják. Az egydimenziós attitűd skálák leghíresebbje az un. 

„Thurstone-skála”, az egyenlőnek látszó intervallumok skálája. 

 

50. ábra: Louis Leon Thurstone (1987-1955) tanít a Chicagoi egyetemen. Forrás: 

http://images.google.com/hosted/life/  

Ennek lényege, hogy az adott attitűdtárggyal kapcsolatos állításokat (item) sorba rendezzük a megfogalmazások 

„erőssége” szerint, majd az állításokat pontszámmal látjuk el. Így kapunk egy állítás listát. A mérésnél az itemek 

random módon vannak elhelyezve, a vizsgált személynek pedig meg kell jelölnie az adott itemlistában, hogy 

amelyállításokkal ért egyet, melyekkel nem. (Thurstone, 1931) 

Alkalmazhatjuk a páros összehasonlítás módszerét is, amikor párba állítjuk az itemeket és a vizsgálati 

személynek döntenie kell valamelyik item választásáról (kényszerválasztás). 

Ezután az állításokhoz rendelt pontokat összeadjuk és kapunk egy mérőszámot, amelyjelzi, hogy az adott 

attitűdtárggyal kapcsolatban milyen attitűdjei vannak a vizsgált személynek. 

Ezzel az eljárással tulajdonképpen többféle attitűdöt is tudunk mérni egyszerre, attól függően, hogy hány 

attitűdtárgyra vonatkozó itemlistát készítünk és teszünk bele egy vizsgálóeljárásba. Ilyen Thurstone skálákkal 

találkozunk pl. alkalmasság vizsgálatokon, személyiségvizsgálati eljárásoknál. 

Példa: 

http://www.flexiobt.hu/index.php?hiv=194&nmo=11&stilus=webaruhaz
http://images.google.com/hosted/life/
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Captain analízis teszt 

Louis Thurstone 1938-ban megalkotott elmélete (Thurstone-skálák) és módszere (A páros összehasonlítás 

módszere) alapján készült eljárás. 

Produkciófelülete: 

 

Példák az itemekre: 

A Jól érzem magam a csoport tagjaként. 

B Szeretem, ha munkám során felfigyelnek rám. 

A A legjobb akarok lenni. 

B Addig dolgozom, amíg a munkámat be nem fejezem 

Munkaattitűd néhány összetevője: 

• munkához való hozzáállás (alacsony motiváció-munkáját nagy intenzitással végzi) 

• céltudatosság (cél nélküli-kiemelkedően célirányos) 

• személyes részvétel a munkában (másokat dolgoztat-mindent maga akar elvégezni) 

• önszervezés (rugalmas, alkalmazkodó-túl rendszeres, nehezen alkalmazkodó) 

• részlet orientáltság (nem érdeklik a részletek-a részletek állnak a középpontban) 

• munkatempó (komótosan dolgozik, módszeres- gyorsan dolgozik) 

• kitartás (türelmetlen-kitartó) 

• önállóság (pontos utasításokra van szüksége - nincs szüksége utasításokra, önállóan dolgozik) 

• munkatervezés (tervnélküli, rögtönöz- elméleti, tervszerű) 

• igény a változatosságra (elutasítja a változást- igényli a változást) 

• igény a befejezésre(nem fejezi be a feladatokat- mindent befejez) 

A tanácsadásban használt önértékelő eljárásoknál a „Thurstone –skála” elve alapján kialakított kérdőív pl. a 

Pályaérdeklődés Kérdőív (PÉK). 

A következő egydimenziós skála az un. „Likert-skála”, amely egyszerűbb és közkedveltebb az előbbinél. 

Közkedveltségét a skálakészítés leegyszerűsítésének köszönheti. A Likert skála lényege ugyanis az, hogy az 

attitűd tárggyal kapcsolatban megfogalmazott állítások (itemek) erősségét nem önmaga az állítás adja 

(amelynem elég megbízható), hanem az egyes itemekhez rendelt több fokozatot megengedő számsor. Így 

ahány számot rendelünk az állítás mellé, annyira tudja válaszát differenciálni a vizsgált személy. Lehet 3, 4, 5, 

6, 7, 9, stb. fokozatú a skálánk, attól függően, hogy mennyire akarjuk a választ differenciálni. A páratlan 

fokozatok előnye, hogy a vizsgált személynek valamelyik irányban el kell döntenie attitűdjét. Ilyenkor kizárjuk 

a középérték választását, mellyel „kibújik” a válaszadás alól: nem dönti el azt, hogy mennyire szereti, érdekli, 

mennyire szívesen teszi, milyen gyakran csinálja stb. (Likert, 1932) 
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51. ábra: Rensis Likert (1903-1981). Forrás: http://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/likert.html 

(2010. augusztus 26.) 

Példa: 

Tájoló - Érdeklődés 

(Step + magyar változata) 

Ebben a kérdőívben egy 4 fokozatú skála segítségével kell válaszolni a feltett kérdésekre. Ezek az alábbiak: 

1. igen, ezt nagyon szívesen teszem 

2. igen szívesen teszem 

3. nem, kevéssé szívesen teszem 

4. nem, egyáltalán nem szívesen teszem 

A 17 érdeklődési területből néhány példa, melyeket meg kell ítélnie a válaszadónak: 

1. szabadban végzett munka 1 2 3 4 

2. növényekkel, állatokkal foglalkozni 1 2 3 4 

3. emberek között dolgozni 1 2 3 4 

4. testi erő kell hozzá 1 2 3 4 

5. formákkal, vonalakkal végzett munka 1 2 3 4 

Forrás: Szilágyi, 2007 

Tanácsadás során gyakran használunk olyan önértékelő eljárást, melyben Likert-skála szerepel. Ilyen eszköz pl. 

a Tájoló – Érdeklődés, Tájoló – Képességek, stb… 

Egy különleges esete az attitűd mérésének a társadalmi távolságot mérő skála, amely Bogardus (1926) által 

kifejlesztett egydimenziós kumulatív (statisztikai fogalom, jelentése: adott értékig az összes előfordulást 

figyelembe vesszük) attitűdskála. A „más” emberekkel szembeni attitűdöt méri úgy, hogy rákérdez a válaszoló 

által elfogadott legközelebbi kapcsolat fokára. A válaszok általában hét, kilenc fokozatban, a legtávolabbi 

kapcsolat kívánalmától („kitiltanám az országból”, „megsemmisíteném”) a legközelebbi („családtagnak 

befogadnám”) kapcsolat elfogadásáig helyezkednek el. A skálát elsősorban a különböző nemzetek (olasz, 

spanyol, ukrán, magyar, stb…), ill. társadalmi csoportokkal, rétegekkel, kisebbségekkel, devianciákkal 

(homoszexuális, bűnöző, elmebeteg, elvált, sokgyerekes, munkanélküli, stb…) szembeni előítéletek mérésére 

használják. 

http://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/likert.html%20(2010.%20augusztus%2026.)
http://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/likert.html%20(2010.%20augusztus%2026.)
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52. ábra:Emory Bogardus Papers (1882 - 1973). Forrás: 

http://www.usc.edu/libraries/archives/arc/findingaids/bogardus/index.html  

A tanácsadói munkában nem alkalmazzuk a Bogardus skálát, azonban kutatás kapcsán, előítéletek mérésére jól 

használható. 

Bogardus skála: 

Milyen legközelebbi viszonyt fogadnál el szívesen, a felsorolt népek egy-egy tagjával? 

Karikázd be a táblázatban a legközelebbi viszonynak megfelelő számot, minden csoportnál csak egyet! 

1. családomba fogadnám 

2. elfogadnám barátomnak 

3. elfogadnám osztálytársamnak 

4. elfogadnám szomszédnak 

5. egy városban, faluban laknék vele 

6. egy országban se laknék vele 

 

A több dimenziós skálázás legismertebb formája az un. Osgood-féle szemantikus differenciál skála. Az 

egydimenziós skálákkal ellentétben itt nem kell minden egyes attitűd tárgyhoz egy-egy skálát létrehozni, 

lehetővé válik több attitűdtárgyat egyetlen skálán mérni. (Snider, Osgood, 1969). 

A mérőeszköz neve arra utal, hogy a szavak jelentése (szemantika=jelentéstan) elhelyezhető az erősség és az 

aktivitás dimenzióiban (pl. munkahelyi légkör). Ez alapján az attitűdtárgyakat jelölő szavakkal kapcsolatos 

értékelések, értékítéletek feltárására alkalmas ez a módszer. A skála az érzelmi viszonyulást ragadja meg. A 

válaszadó feladata az, hogy a tulajdonság párok között elhelyezett hét vagy öt fokozatú ítéletek sorozatával 

fejezze ki az attitűdtárgyra vonatkozó érzését, benyomását. 

Példa: 

http://www.usc.edu/libraries/archives/arc/findingaids/bogardus/index.html
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Az attitűd mérés problémái 

Az attitűd mérésekor a módszertan hiányosságaiból adódó problémákkal kell szembenézni és ezeket figyelembe 

véve kell a kapott eredményeket értékelni. 

Az egyik legfontosabb, és leginkább figyelmen kívül hagyott probléma az az, hogy az attitűd mérésekor olyan 

attitűdöket is vizsgálhatunk, melyek a kérdezésig nem is léteztek. Ezáltal maga az attitűdmérés, ill. az abban 

szereplő állítás teremti meg. Például a hottentottákkal kapcsolatos attitűd a kérdésre adott válasz 

megfogalmazásának pillanatában alakul ki. Ugyanakkor ez előnye is lehet az attitűd mérésének, hiszen a 

vizsgált személynek új attitűdtárgyakról is véleményt kell alkotni, gondolkodni kell róla! A tanácsadói 

munkában ez kifejezetten fontossá válik, hiszen olyan szempontokra, attitűd tárgyakra hívják fel a figyelmet az 

önértékelő eljárások, melyek segíthetik az önismeretet. Például ha sohasem gondolkodtam el azon, hogy hogyan 

szoktam dolgozni, akkor egy munkamódra vonatkozó önértékelő eljárás erre felhívja a figyelmemet! 

• Egy másik fontos probléma általában a papír-ceruza eljárásokra vonatkozó általános hiba, a válaszadók 

gondatlansága a kitöltés során. Elnézi, kihagyja, elcsúszik, nem arra válaszol stb. 

• Egy következő probléma az itemek megválaszolásánál, az az, hogy a skálafokozatok mögött meghúzódó 

differenciálást elnagyolja a válaszadó, vagy beállítódik egy értékre, és következetesen ezt használja. 

Ilyenkor fordul elő az, hogy a skála két végpontját használja, vagy csak a közepét, csupa „nem tudom” vagy 

„mindennel egyetértek”, vagy „semmivel nem értek egyet” választ adva. 

• Végül említsük meg az embereknek azt a társas viselkedési tendenciáját, hogy szeretnek megfelelni egy 

általuk társadalmilag kívánatos képnek. Az attitűdmérésben ez úgy mutatkozik meg, hogy az egyén az 

általa kívánatosnak ítélt véleményeket, állításokat, válaszokat adja, nem pedig, a saját attitűdjeit tükröző 

válaszokat. 

Összefoglalás 

A tizenkettedik tanulási egységben az attitűd mérésének lehetőségeit ismertettük, így az attitűd érzelmi, 

viselkedéses és kognitív komponenseinek mérési lehetőségeit vettük sorra. Végül az attitűd mérés buktatóira 

hívtuk fel a figyelmet. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Fogalmazza meg az attitűd viselkedési komponensének 

mérési lehetőségeit! 

2. Fejtse ki az attitűd érzelmi összetevőjének mérési lehetőségeit és problémáit! 

3. Sorolja fel az attitűd kognitív komponensének mérési lehetőségeit! 

4. Hasonlítsa össze az attitűd mérésére szolgáló skálákat! 

5. Fejtse ki az attitűd mérés során felbukkanó problémákat, buktatókat! 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

VIII. rész - A megismerés 
szociálpszichológiája 

Bevezető 

Tananyagunk leghangsúlyosabb része a megismerés szociálpszichológiája, abból a megfontolásból, hogy a 

tanácsadási folyamat első lépcsője a megismerés, amelydöntően befolyásolja a tanácsadás további menetetét. 

Ebben a témakörben négy tanulási egység kap helyet. A tizenharmadik tanulási egységben bemutatjuk a társas 

megismerés jellemzőit, ill. az érzelmek szerepét a benyomások kialakításában. 

A tizennegyedik és a tizenötödik tanulási egységben a társas megismerés folyamatait ismertetjük, végül a 

tizenhatodik egység az attribúciókkal foglalkozik. 

A témakör célja, hogy a hallgató megismerkedjen a megismerés szociálpszichológiai vetületeivel. Lássa a 

tanácsadásban megjelenő személyészlelés torzításait, megtanulja a társas megismerési folyamatokat. 

A témakör követelménye, hogy a hallgató tanulja meg a benyomás kialakításában szerepet játszó tényezőket, a 

társas megismerési folyamatokat és az attribúciók szerepét a személyészlelésben. 
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13. fejezet - Megismerés a 
tanácsadásban, a személyészlelés 
specifikumai 

Bevezető 

A tizenharmadik tanulási egységben ismertetjük a megismerés jelenségét a tanácsadás folyamatában, majd a 

társas felismerés jellemzőit fejtjük ki. Ezután az érzelmek felismeréséről írunk, majd a pontosság kérdését 

fejtjük ki a személyészlelésben. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg a személyészlelés fontosságát a tanácsadásban 

• legyen tudatában a személyészlelés specifikumaival (aktivitás, dinamizmus, érzelmek, pontosság kérdése) 

Követelmény: 

• a hallgató ismerje fel személyészlelés fontosságát a tanácsadásban 

• ismerje a személyészlelés specifikumait (aktivitás, dinamizmus, érzelmek, pontosság kérdése) 

Megismerés a tanácsadásban 

Mint már az előző fejezetekben kifejtettük, a tanácsadás minden szakaszában találkozunk olyan 

problémakörökkel, amelyeket a szociálpszichológia vizsgál. Különösen igaz ez az állítás a most következő 

témánkra, a megismerésre. A tanácsadás folyamatában kitüntetett jelentősége van a megismerésnek, hiszen a 

tanácsadásnak ez az a része, ahol a tanácskérő problémájával szembesülünk, ez a problémadefiníció 

szakasza. (Szilágyi, 2007) 

A tanácsadásnak megvannak a megfelelő technikái a megismerési szakasz szakszerű véghezviteléhez, azonban 

érdemes megnéznünk, hogy milyen általában jellemző pszichológiai folyamatok játszódnak le a társas 

megismerésben. Ennek jelentősége abban áll, hogy a megismerés a tanácsadásban nem csupán egy egyszerű 

percepciós folyamat, hiszen nem egy élettelen tárgyat ismerünk meg. Az élettelen tárgyak megismerése 

általában könnyen véghezvihető folyamatot jelent, a tárgyak érzékszerveinkkel közvetlenül jól 

megfigyelhetők, hiszen azok időben viszonylag stabilak (nem változnak azon idő alatt, míg megismerem őket), 

ill. valamilyen mérőszámot rendelhetünk a tulajdonságaik mellé. Ezzel szemben az emberek tulajdonságai 

jórészt nem megfigyelhetőek, állandóan változnak, és mérni sem tudjuk őket. Nem tudjuk például eldönteni 

egyszerű megfigyeléssel azt, hogy egy személy melegszívű, vagy kegyetlen, takarékos vagy pazarló stb. (Smith, 

Mackie, 2005) 

A társas megismerés 

Az emberek megismerése tehát egy bonyolultnak látszó, igen nehéz feladat. Az emberek mégis viszonylag 

gyorsan véleményt alkotnak másokról és gondolják azt, hogy ismerik a másikat. Ez az ellentmondás viszonylag 

könnyen feloldható, ha tudjuk, hogy az emberek különféle stratégiákat alkalmaznak mások megismerésére. D. 

Hamilton és S. Fiske vezette be a szociális megismerés fogalmát, amely a társak, és társas világ 

megismerésének stratégiáival foglalkozik. A szociális megismerés (social cognition) egy megközelítési mód, 

ahogyan a személyeket megismerjük. A szociális megismerés a megismerés folyamatát jelenti, nem a 

megismerés eredményére koncentrál. (Smith, Mackie, 2005) 

A szociális megismerés tárgya az ember. Milyen különbségek vannak az ember és az élettelen tárgyak között az 

észlelés tekintetében? 

• az embereknek viszont reakcióik vannak 

• a személyészlelés kölcsönös 
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• az észlelt személy az észlelő szelfjéhez szóló utalásokat küldhet 

• az emberek benyomáskeltési stratégiákat használnak 

• a személyek változékonyabbak 

• a személyészlelésben a pontosság kérdése nehezen értelmezhető (Smith, Mackie, 2005) 

Az érzelmek felismerése 

A tanácsadás folyamán az érzelmek felismerésének igen nagy jelentősége van, hiszen a beszélgetés a Rogers-i 

alapelvek szerint folyik. A tanácsadót az empátia (beleérző képesség, együttérzés), a pozitív, feltétel nélküli 

elfogadás és a kongruencia (hitelesség) kell, hogy jellemezze. A beszélgetés során alkalmazott kommunikációs 

eszközök is építenek a tanácsadó jó személyészlelésére, ezen belül az érzelmek felismerésére is (érzelem 

visszatükrözés). 

Amikor találkozunk valakivel, talán az a kérdés fogalmazódik meg először számunkra, hogy vajon a másiknak, 

milyen indítékai vannak, mit érezhet? Az érzelmek felismerésének igénye a kapcsolatok első szakaszában 

rendkívül meghatározó, hiszen a kapcsolat további sorsa is nagyban függ attól, hogy mit tapasztaltunk. A 

tanácsadás első szakaszában is fontos, hogy a tanácskérő kezdeti, bizonytalanságból származó szorongását, 

félelmeit stb. jól tudjuk kezelni, hiszen a tanácsadás folytatása, sikeressége szempontjából ez meghatározó! 

A pszichológiai kutatások (evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, általános lélektan, szociálpszichológia) igen 

nagy figyelmet szentelnek ennek a kérdéskörnek, azonban mi most csak néhány általános megállapítást 

ismertetünk a témával kapcsolatban, az arc érzelem felismerést kiemelve. 

Az érzelmek felismerésének a kutatása Charles Darwin (1872) evolúciós kutatásaihoz nyúlik vissza. 

Feltételezte, hogy az alapérzelmek, mint a félelem, harag, szomorúság, öröm nem csak az emberre jellemzőek. 

Vizsgálta az érzelmek felismerését is. Úgy gondolta, hogy az emberi arckifejezések veleszületett, nem tanult 

válaszmintázatok, ezáltal nem kulturálisan meghatározottak. Kutatásaiban bebizonyította, hogy vannak olyan 

alapérzelmek, melyeket kultúrától függetlenül felismerünk. Paul Ekman folytatta Darwin kutatásait, és 

csecsemők, valamint más, különböző kultúrákban folytatott vizsgálatai alapján hat alapérzelmet írt le. (Ekman, 

2006) 

Ezek az alapérzelmek 

1. a düh, 

2. félelem, 

3. undor, 

4. meglepődés, 

5. boldogság, 

6. szomorúság. 
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53. ábra: Hat alapérzelem. Forrás: http://real-timeupdates.com/it/portal/chapter/168/13/chapter-2-mastering-

team-skills-and-interpersonal-communication 

Az érzelmeket tehát kultúrától függetlenül felismerjük, azonban az is kiderült, hogy az arckifejezések 

veleszületett mintázatát kulturálisan változó megjelenítési szabályok kísérik. A kultúra szabályozza, hogy mikor 

lehet az egyes kifejezéseket használni, mikor nem szabad. Pl. a Malájoknál a félelem kivételével minden érzelmi 

kifejezés tiltott. 

Paul Ekman és Wallace V. Friesen az 1970-es években kidolgozták az Arctevékenység-kódoló Rendszert, a 

FACS-ot (Facial Action Coding System), melynek során feltérképezték az arc 23 pár izmát, és az azokhoz 

kapcsolódó mozgásokat, amelyeket akcióegységnek neveztek el. Ezen apró mozgások elemzésével lehet 

megállapítani, hogy a személy éppen milyen érzelmi állapotban van. (Ekman, Friesen, Hager, 2002) 

 

54. ábra: FACS. Forrás: http://www.scholarpedia.org/article/Facial_expression_analysis  

Az érzelem felismerés tehát az alapérzelmeknél viszonylag egyszerű folyamatnak tűnik. A hétköznapi életben, 

és a tanácsadás során természetesen nem kell az arc mind a 23 pár izmát kielemeznünk. Fontos tudnunk, hogyha 

alapérzelmekről van szó, nagy biztonsággal fel tudjuk őket ismerni, hiszen mindenkinél azonosan jelennek 

meg. 

A különböző érzelmi kategóriákat legbiztosabban egy személy érzelmi állapotának a változásakor tudjuk 

felismerni. Az ezzel kapcsolatos kutatások arra irányultak, hogy rámutassanak arra, hogy az arckifejezés 

folyamatos változása során, hogyan észleljük az érzelemváltozásokat? A vizsgálatoknál a számítógép generálta 

http://real-timeupdates.com/it/portal/chapter/168/13/chapter-2-mastering-team-skills-and-interpersonal-communication
http://real-timeupdates.com/it/portal/chapter/168/13/chapter-2-mastering-team-skills-and-interpersonal-communication
http://www.scholarpedia.org/article/Facial_expression_analysis
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átmeneti arcokat kellett megítélni, amelyek két szélső pont (pl. harag-félelem) átmeneteit alkották. Kiderült, 

hogy a változó arckifejezés észlelése során a diszkriminációs pontosság növekedik (Etcoff és Magee, 1992). 

 

55. ábra: számítógéppel generált arckifejezések. Forrás: http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpr-

online/issue4/art3/node9.html 

A kutatások azt is kimutatják, hogy a pozitív érzelmek felismerése pontosabb, mint a negatív érzelmeké. 

A valóságban szerencsére nemcsak az arckifejezésre vagyunk utalva, amikor valakinek az érzelmeit fel kell 

ismernünk. Sokat segít az érzelmek felismerésében, ha ismerjük a szituáció előzményeit, a környezetet, ha 

tudunk még más kommunikációs eszközökre is hagyatkozni (verbális, nem verbális). 

A személyészlelés pontossága 

A társas megismerés célja, hogy tartós személyiségvonásokat tudjunk felismerni a másikban. Az előző 

fejezetekben bemutattuk, hogy a szelfünk szerepről szerepre változhat, és különböző „arcunkat” mutathatjuk a 

különböző helyzetekben. Az előző fejezetek példájánál maradva: szerelmünknek romantikus, tanárainknak 

szorgalmas, barátainknak vicces oldalunkat mutatjuk. Hogyan lehet hát megismerni, észlelni mások személyét, 

ha az állandóan változik? 

A személyészlelés nem egy passzív, statikus folyamat, nem tudjuk kimerevíteni a pillanatot és nagyítóval 

megvizsgálni! Ellenkezőleg, a személyészlelés aktív és konstruktív, hiszen a szemlélt „tárgy” állandóan 

változik! 

A tanácsadás során fontos szem előtt tartani ezt a szempontot! A tanácskérőt egy folyamatban szemléljük, 

követjük változásait. Különböző szempontok alapján, különböző szerepekben látjuk, segítjük öndefinícióját. 

A személyészlelés pontossága tehát lényeges kérdés ebben az aktív konstruktív folyamatban. A kutatók 

vizsgálták, hogy mennyire pontosak az emberek személyészlelései. Azt találták, hogy kétféle pontosság létezik 

ebben a kérdéskörben. Az egyik az un. sztereotípia pontosság, vagyis, annak a képessége, hogy az egyén 

mennyire tudja besorolni a másikat egy adott csoportba, egy adott kategóriába. A másik a differenciális 

pontosság, amely azt jelenti, hogy az egyén mennyire pontosan tudja megkülönböztetni az egyes egyéneket a 

csoporton belül. Általában azok az emberek, akik az egyik dimenzióban jól teljesítenek, a másikban kevésbé 

jók. Például a pszichológiailag képzett embereknek a sztereotípia pontossága nem túl jó, szemben a 

differenciális pontossággal. 

A személyészlelés pontosságát az észlelő hangulata is nagymértékben befolyásolhatja. Ennek bizonyítására 

végeztek egy kísérletet (Forgas, Bower, Krantz, 1984), melynek eredménye az volt, hogy negatív hangulatban a 

vizsgált személyek a saját rossz hangulatukkal voltak elfoglalva és kevéssé vették észre mind a saját, mind 

mások pozitívumait. (E mellett mások negatívumait is kevésbé vették észre.) Jó hangulatban azonban a saját és 

mások pozitív jelzéseit vették észre leginkább! 

Kísérlet: 

Kísérleti személyeket felvételi elbeszélgetésre hívtak be. Ezeket a beszélgetéseket videóra rögzítették. 

http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpr-online/issue4/art3/node9.html
http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpr-online/issue4/art3/node9.html
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Később a személyeket újra behívták és az volt a feladatuk, hogy ezeket a videó felvételeket elemezzék: milyen 

pozitív ill. negatív aktusokat látnak a saját, ill. a felvételiztető viselkedésében. 

A kísérleti személyek felénél az elemzés előtt pozitív, másik felüknél negatív érzelmi állapotot idéztek elő. 

 

A személyészlelés pontosságát a sztereotípiák használata is jelentősen befolyásolja. Az előző fejezetben az 

attitűdök tárgyalásánál már esett arról szó, hogy az attitűdök jelentősen megkönnyítik a világban való 

tájékozódásunkat. Ebben a fejezetben, pedig szó volt a sztereotípia pontosságról is, amivel az emberek egy része 

rendelkezik. Vagyis a szeterotípiák, mint attitűdök jelentősen megkönnyítik az emberek tájékozódását a társas 

térben, hiszen viszonylag pontos és gyors ítéleteket tudnak hozni a személyészlelés folyamatában. De tényleg 

pontos az az ítélet, ami születik? 

A sztereotípia, amely kifejezést először Walter Lippmann használta, nem más, mint az emberekről alkotott 

leegyszerűsített kép. 

 

56. ábra: Walter Lippmann újságíró. Forrás: http://www.coverbrowser.com/covers/time/16  

A csoport tipikus jellemzőit kiemeljük, amelyhez az egyén tartozik, és ezeket a tulajdonságokat az adott 

csoportba tartozó személynek tulajdonítjuk. Így születik a tipikus munkanélküli, a tipikus egyetemista, a tipikus 

nagymama stb. 

http://www.coverbrowser.com/covers/time/16
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57. ábra: „Sztereotíp nagymama?” Forrás: http://tudomany.ma.hu/tart/rcikk/h/0/181564/1  

 

58. ábra: „Sztereotíp amerikai?” Forrás: http://blog.huddle.net/10-surefire-ways-to-get-your-coworkers-to-hate-

you  

 

59. ábra: „Sztereotíp magyar?” Forrás: http://hungary-pictures.blogspot.com/  

 

60. ábra: „Sztereotíp kiskacsa?” Forrás: http://likealake.blogspot.com/  

http://tudomany.ma.hu/tart/rcikk/h/0/181564/1
http://blog.huddle.net/10-surefire-ways-to-get-your-coworkers-to-hate-you
http://blog.huddle.net/10-surefire-ways-to-get-your-coworkers-to-hate-you
http://hungary-pictures.blogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/
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A sztereotípiák használata óriási hibalehetőségeket rejt magába, így a pontatlan személyészlelés leggyakoribb 

forrása. Hiszen a sztereotípiáinkat gyakran olyan személyek tulajdonságai alapján hozzuk létre, melyek 

tulajdonságai „kiugróak”, „szembetűnők” a csoportra (bőrszín, hangosság, tájszólás, nagy bajusz stb.) nézve. 

Például az egyetemistákra mondhatjuk azt, hogy mindegyik zajos, bulizós, az alapján, hogy a zajos, bulizós diák 

sokkal inkább szembetűnő, mint a halk szavú, csendes. A másik lényeges pontatlanságot előidéző tényező az az, 

hogy a sztereotípiákat a csoport minden egyes tagjára vonatkoztatjuk. 

A sztereotípiák legnagyobb problémája mégis az, hogy többnyire negatív minősítéseket tartalmaznak. A 

szociálpszichológiai kutatások kimutatták, hogy a nemzeti, faji, etnikai sztereotípiák a leginkább negatív 

tartalmúak és a legjobban meggyökeresedettek. 

Azt is figyelembe kell vennünk továbbá, hogy a sztereotípiák erős érzelmeket (többnyire negatív) mozgósítanak, 

s mint az előzőekben láttuk, ez megakadályozza a pontos személyészlelést! 

Összefoglalás 

A tizenharmadik tanulási egységben bemutattuk a megismerés jelenségét a tanácsadás folyamatában, majd a 

társas felismerés jellemzőit fejtettük ki. Ezután az érzelmek felismeréséről írtunk, majd a pontosság kérdését 

fejtettük ki a személyészlelésben. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Fogalmazza meg a személyészlelés és a tárgy észlelés 

különbségeit! 

2. Sorolja fel a személyészlelés specifikumait! 

3. Fejtse ki az érzelmek felismerésének fontosságát a tanácsadásban! 

4. Magyarázza el az érzelmek hatását a személyészlelésre! 

5. Fejtse ki a személyészlelés pontosságát befolyásoló tényezőket! 

6. Foglalja össze, milyen szerepe van a személyészlelésben a sztereotípiáknak! 
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14. fejezet - Benyomások 
szerveződése a társas 
megismerésben 1. 

Bevezető 

A tizennegyedik tanulási egységben bemutatjuk a benyomások szerveződését a személyészlelésben, majd a 

burkolt személyiségelméleteket fejtjük ki, végül a halo effektus (holdudvar hatás) jelenségét ismertetjük. 

Cél: 

• A hallgató ismerje meg a benyomások szerveződését a személyészlelésben 

• tanulja meg a burkolt személyiségelmélet és a halo effektus (holdudvar hatás) hatását a személyészlelésben 

Követelmény: 

• a hallgató fejtse ki a benyomások szerveződését a személyészlelésben 

• ismertesse a burkolt személyiségelmélet és a halo effektus (holdudvar hatás) hatását a személyészlelésben 

A benyomások szerveződése a személyészlelésben 

A személyészlelésben, mint az imént utaltunk rá, személyiség-tulajdonságokat tulajdonítunk másoknak. 

Vajon egy-egy személyiségtulajdonság megléte, vagy hiánya alapvetően befolyásolja-e a személyészlelést, vagy 

ez nem számít, és csupán sorra vesszük a pozitívumokat, negatívumokat és mintegy átlagot vonunk, amikor 

valakiről benyomást alakítunk ki? 

Ezekre a kérdésekre kerestek választ a személyészlelés klasszikus elméletei. Az arritmetikai modellek (N. 

Anderson) feltételezése szerint a személyészlelés különböző matematikai eljárásokhoz hasonlít. Az egyik 

feltételezés szerint a személyiség-tulajdonságok egyszerűen összegződnek. Például, a munkahelyi felvételi 

elbeszélgetés kapcsán a személyzetis egyszerűen sorba veszi a személyiség-tulajdonságainkat, melyek 

összeadódnak. Az a jelölt lesz a legjobb, akinek legtöbb „jó”-nak ítélt tulajdonsága van. E szerint a modell 

szerint, ha Péternek és Jánosnak egyformán sok jó tulajdonsága van, de Péterről az is kiderül, hogy 

gyufacímkéket gyűjt (ami a személyzetis kedvenc hobbija is), akkor ő fogja megkapni az állást. 

 

Egy másik modell szerint benyomásaink kialakításakor nem csupán összeadjuk a tulajdonságokat, hanem 

átlagoljuk is (N. Anderson). E szerint a modell szerint Péter tulajdonságai egy-egy értéket kapnak, aszerint, 

hogy mennyire értékesek a személyzetis számára. A becsületesség és a segítőkészség nagyobb értéket kap, a 

gyufacímkegyűjtés kevesebbet. Az átlagolás eredményeképp Péter esélyei csökkennek, ha előjön a gyufagyűjtő 

szenvedély a felvételi beszélgetésen. 

A mindennapi életben az emberek nem szokták patikamérlegen méricskélni a személyiség tulajdonságokat. 

Azokban a kísérletekben, ahol vegytisztán laboratóriumi körülmények között kellett dönteniük (egy 

tulajdonságlista alapján) egy adott személyről, azt találták, hogy a személyiségtulajdonságok különböző 

mértékben befolyásolták a személyészlelést. Voltak „fajsúlyosabb”, és „kevésbé fajsúlyos” tulajdonságok, 

melyek alapján pozitívabb vagy negatívabb lett egy-egy ember megítélése, az átlagolás után. Ezt a modellt 

súlyozott átlagolási modellnek nevezzük. Ez a valóságban is megfigyelhető. Egy adott helyzetben vannak 
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olyan fontos személyiségtulajdonságok (pl. megbízható-nem megbízható), melyek alapvetően meghatározza a 

személyészlelést. 

Az alakelmélet (Gestalt pszichológia) képviselői az előzőekkel ellentétben úgy gondolták, hogy az ember nem 

méricskél, hanem a személyészlelés egy „egész”-et megragadó folyamat. Ennek a mozgalomnak legjelesebb 

képviselője, Solomon Asch számos kísérletet végzett ennek bizonyítására. 

Központi vonás (S. Asch, 1946) 

Kísérlet: 

A hallgatók előszőr az első, majd a második tulajdonságlistán ítélik meg a személyt. Ezután mindkét listát 

megnézhetik és rádöbbenhetnek arra, hogy komoly különbség van a két megítélés között. 

A kísérlet eredménye igen sokat mondó! Egyetlen tulajdonság (hidegszívű-melegszívű) felcserélése komoly 

változást okozott a személyészlelésben. Amikor a hidegszívű-melegszívű tulajdonságpárt felcseréljük egy másik 

tulajdonság párra, akkor kevésbé eltérő a két „személy” észlelése. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a 

személyészlelésben vannak központi és periférikus vonások, melyek másként befolyásolják a személyészlelést. 

Mindezek alapján kérdezhetnénk, hogy vajon a valóságban mennyire válik be ez az elmélet? Erre adott választ 

Kelley, aki megismételte Asch kísérletét, valóságos helyzetben (1950). 

Kísérlet: 

A középponti vonás hatása valóságos helyzetben (Kelly, 1950). 

A kísérletben egyetemistáknak kellett megítélniük egy vendég előadót egy tulajdonságlista segítségével, melyet 

az egyetemisták felénél azzal egészítettek ki hogy melegszívű, másik felénél pedig arra, hogy hideg. 

Ezután kellett megítélniük néhány skálán a vendégelőadót. 

Az eredmény ugyan az lett, mint Asch esetében, a melegszívű előadót jóval pozitívabban ítélték meg, mint a 

hideget. 

 

Minél magasabb a szám, annál jellemzőbbnek találják a tulajdonságot. 

Tehát a valóságos helyzetekben is befolyásolják a személyészlelést központi és periférikus vonások. 

Burkolt személyiségelméletek 

A személyészlelés folyamatában, mint látjuk igen nagy szerepet játszik maga az észlelő személy. Hiszen az 

észlelő az, aki számára egy adott tulajdonság fajsúlyos vagy kevésbé fajsúlyos, ill. központi vagy perifériás. Úgy 

tűnik, hogy az észlelő személy korábbi tapasztalatai lényegesen fontosabbak bizonyos helyzetben, mint maga az 

észlelt személy valós tulajdonságai. A hétköznapi életben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy „másra vagyunk 

kihegyezve”, „mást hallunk meg”. Olyan, mintha maguk a tulajdonságok, amelyek alapján véleményt 
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alkotunk, inkább a megfigyelő szemében lennének. Az emberek a társas érintkezések nyomán rengeteg 

tapasztalatot gyűjtenek össze arra vonatkozóan, hogy az személyiségtulajdonságok és jellemvonások hogyan 

szerveződnek. (Forgács, 2007) 

Ezt a tudást „burkolt” vagy implicit személyiségelméleteknek nevezzük. A burkolt személyiségelméletek 

hipotéziseket is tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy amelytulajdonságok járnak együtt. Például, aki szép az 

okos is, aki lusta, az buta is stb. 

A burkolt személyiségelméletek vizsgálatára George Kelley (1955) kidolgozott egy eljárást, melyet szerep – 

repertoár (REP) tesztnek nevezett el. 

Kelley REP tesztje: 

 

Kelly vizsgálatai alapján megállapította, hogy un. személyes konstruktumokat hozunk létre, ezeken keresztül 

szemléljük az embereket, és ez alapján szervezzük tapasztalatainkat. Az emberek különböznek aszerint, hogy 

milyen tulajdonságpárosok alapján ítélkeznek. Jellemző azonban az, hogy ezek a konstruktumok 

meglehetősen szegényesek, vagyis viszonylag kevés tulajdonság mentén alkotjuk véleményeinket másokról. 

(Regényíróknál megfigyelhető, hogy a szereplőket meglehetősen hasonló személyiség dimenziók alapján írják 

le. Ezek a jellemábrázolások egy-egy írónál a stílus részét képezik. Természetesen jóval gazdagabb 

konstruktumokat használnak, mint a hétköznapi ember.) 

A konstruktumok nehézkes struktúrák. Az emberek arra törekszenek, hogy konstruktumaik stabilan szervezzék 

tapasztalataikat, ezért inkább megerősíteni igyekszünk ezeket. Amikor új tapasztalatot szerzünk, akkor pedig, 

igyekszünk a régihez igazítani. 

A személyes konstruktumok rendszere akkor teszi a legnagyobb szolgálatot számunkra, amikor kevés 

információ áll rendelkezésünkre a személyről, akiről valamilyen benyomást kell kialakítanunk. Ilyenkor 

előhívjuk azokat az összetapadt tulajdonságokat, amelyek a burkolt személyiségelméletünket alkotják, és e 

szerint ítélkezünk. Ha például azt látjuk, hogy valaki segítőkész (felsegíti a kabátunkat), akkor feltételezzük, 
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hogy egyúttal kedves, jó modorú, együttműködő stb. Ez akkor is így van, ha semmilyen információnk nincs 

erről. (Forgács, 2007) 

Halo – effektus (holdudvar hatás) 

A halo (gör.) a Nap vagy a Hold körül megjelenő optikai jelenség, fényudvar. Az emberekre vonatkozóan akkor 

használjuk ezt a kifejezést, amikor egy személy megismert tulajdonságai alapján a személy egészére vetítjük 

ki a „tulajdonság fényét”, mintegy felruházva más pozitív vagy negatív vonásokkal. 

 

61. ábra: Holdudvarhatás. http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1653/agyunk-gondolkodas-gyakori-hibai 

Például, ha tudjuk, hogy Péter udvarias (felsegítette a kabátunkat), akkor azt gondoljuk, hogy okos is, művelt is, 

kiváló orvos lehet belőle. A holdudvar hatás lényege tehát az, hogy valamilyen szembetűnő, tulajdonság 

fényudvarként elhomályosít minden egyéb tulajdonságot, ami aztán könnyen egyoldalú, elhamarkodott 

ítéletalkotáshoz vezethet. 

A holdudvarhatást nemcsak személyiség vonások, hanem egyéb jellemzők is kiválthatják. Ilyen a személy 

külseje (Dion, Berscheid, és Walster, 1972), vagy valamilyen megnyilvánulása (pl. mosoly), de ilyen lehet a 

státusza is. A kísérletek bizonysága szerint az előnyösebbnek ítélt külsejű embereket, gyerekeket több pozitív 

tulajdonsággal ruházzuk fel, intelligensebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek gondoljuk. Továbbá egy kísérletben a 

kísérleti személyek a mosolygó személyeket kevésbé találták bűnösnek, mint a nem mosolygóakat. Végül egy 

érdekes kísérletben az egyetemi hallgatók a vendégelőadó testmagasságát is másként ítélték meg, aszerint, hogy 

milyen magas rangú egyetemi munkatársként mutatták be. Amikor professzorként mutatták be 6 cm-el becsülték 

magasabbnak, mint amikor csupán azt mondták, hogy egy diák. 

A tanácsadás során a halo-effektus szintén előadódhat, mint személyészlelési hibaforrás. Kiválthatja, pl. az 

iskolai végzettség, szülők státusza, eddig betöltött állások státusza stb. (Forgács, 2007) 

Összefoglalás 

A tizennegyedik tanulási egységben bemutattuk a benyomások szerveződését a személyészlelésben, majd a 

burkolt személyiségelméleteket fejtettük ki, végül a halo effektus (holdudvar hatás) jelenségét ismertettük. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Sorolja fel a benyomásszreveződés arritmetikai 

modelljeit! 

2. Fogalmazza meg az arritmetikai modellek közötti különbségeket! 

3. Fejtse ki Kelley REP tesztjének eredményei alapján a burkolt személyiségelméletet! 

4. Ismertesse a halo-effektus lényegét, mondjon példákat! 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1653/agyunk-gondolkodas-gyakori-hibai
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15. fejezet - Benyomások 
szerveződése a társas 
megismerésben 2. 

Bevezető 

A tizenötödik tanulási egységben folytatjuk előző témánkat, a személyészlelés szerveződését a társas 

megismerésben. Ismertetjük a sorrend hatását a személyészlelésben, majd bemutatjuk az önmagát beteljesítő 

jóslat (Pygmalion-effektus) mechanizmusát, végül szót ejtünk a hozzáférhetőség hatásáról a személyészlelésben. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg a sorrend hatását a személyészlelésre 

• tanulja meg az önbeteljesítő jóslat mechanizmusát, ill. a hozzáférhetőség hatását a személyészlelésre 

Követelmény: 

• a hallgató tudja a sorrend hatását a személyészlelésre 

• ismertesse az önbeteljesítő jóslat mechanizmusát, ill. a hozzáférhetőség hatását a személyészlelésre 

A sorrend hatása a személyészlelésre 

Vajon egy személy megítélésében tényleg sokat számít-e az a közhiedelem, hogy az első benyomás döntő egy 

személyről alkotott vélemény kialakításában? 

Erre vonatkozó kutatásokat elsők között Solomon Asch (1946) végzett. 

Kísérlet: 

Kísérleti személyeknek feltételezett személyekről jellemzést adott. 

Az egyik vizsgálatban az 1. listát, a másodikban a 2. listát adta oda a kísérleti személyeknek. 

1. Jellemzés: intelligens, szorgalmas, impulzív, kritikus, makacs, irigy 

2. Jellemzés: irigy, makacs, kritikus, impulzív, szorgalmas, intelligens 

Az első lista alapján kedvezőbb leírást adtak a személyről, mint a második esetben. 

A kísérlet eredményei alátámasztották ezt a közhiedelmet. Az első benyomás rendkívül meghatározó egy 

személyről alkotott véleményben. Hétköznapi tapasztalatunk, hogy ha egyszer rosszul „mutatkozunk be” 

valakinek, azon később már nehéz változtatni. Ez fordítva is igaz. Ha valaki „rosszul mutatkozik be” nekünk, a 

róla kialakult első benyomásokat nehezen változtatjuk meg később. Ezt a hatást elsőbbségi hatásnak nevezzük. 

Tanácsadás során, például egy álláskeresési tréningen érdemes erre felhívni a tanácskérők figyelmét! (Forgács, 

2007) 

Az elsőbbségi hatás azzal hozható összefüggésbe, hogy az emberek a későbbi információknak már nem 

szentelnek elég figyelmet. Az elsőbbségi helyett az újdonsági hatás érvényesül, ha a személyről jövő 

információk áramlását egy szünettel megszakítjuk a kísérleti helyzetben, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

minden információra figyeljenek. Az újdonsági hatás eredményeképpen a legutóbbi információk alapján 

alakítják ki véleményüket. Az elsőbbségi és az újdonsági hatásnál az un. jelentésasszimiláció (Asch) jelenségét 

ismerhetjük fel. Az elsőbbségi hatásnál az először hallott, az újdonsági hatásnál pedig, a legutoljára hallott 

információkhoz asszimiláljuk (igazítjuk) a benyomásainkat. (Forgács, 2007) 
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Az elsőbbségi és újdonsági hatásokat könnyen befolyásolhatjuk, ha tudatosítjuk ezt a jelenséget és felhívjuk 

a figyelmet arra, hogy minden információra figyeljenek a véleményalkotás során! Ilyenkor ezek a hatások 

eltűnnek. 

A személyészlelésnek az is egy hétköznapi tapasztalata, hogy a kialakított negatív benyomásokat nehezen 

változtatjuk. Ezek a benyomások ellenállóbbak a változással szemben, mint a pozitív ítéletek. A negatív 

tulajdonságok, melyek valamilyen negatívnak ítélt cselekvésben nyilvánulnak meg, általában sértik a közösség 

normáit, ezáltal a személy tartós személyiségvonásának, „igazi énjének” tételezzük fel. (Forgács, 2007) 

Önmagát beteljesítő jóslat (Pygmalion-effektus) 

A személyészlelésnek ez a rendkívül érdekes esete a görög mitológia egyik alakjáról kapta a nevét. A 

történetben Pygmalión (Kypros királya) sokáig élt nőtlenül, amikor egyszer hófehér elefántcsontból 

csodálatosan szép szobrot faragott ki a vésőjével. Olyan szép lett a szobor, hogy alkotója szerelemre gyulladt a 

saját alkotása iránt. 

 

62. ábra: Pygmalion és a kőszobor. http://melichar.blog.sme.sk/c/218985/Pygmalion-efekt.html  

A személyészlelésben azt a folyamatot nevezzük Pygmalion-effektusnak, melynek során egy ember másokkal 

kapcsolatos elvárásai előidézik azt a viselkedést, aamelymegerősíti az elvárásokat. Az észlelt személy tehát úgy 

viselkedik, ahogyan én azt elvárom tőle (melynek megfelelően viselkedem). 

Két kutató a jelenség bizonyítására egy máig sokat idézett kísérletet végzett. 

Kísérlet: 

Két amerikai kutató, R. Rosenthal és L. Jacobson 1968-ban azzal a látszólagos céllal kerestek fel egy átlagos 

amerikai középiskolát, hogy egy új intelligenciatesztet vizsgáljanak be. 

A tesztek segítségével közepes képességű gyerekeket kerestek, majd lehetővé tették, hogy a gyerekek tanárai 

„véletlenül” kihallgathassák őket, amint arról beszélgettek, hogy a vizsgált gyerekek rendkívül tehetségesek, és 

valószínű, hogy ez tanulmányaikban is hamarosan megmutatkozik. 

Egy év múlva visszatértek az iskolába, és azt tapasztalták, hogy a kiválasztott gyerekek minden osztályban a 

legjobbak közé tartoztak. 

A kísérletben megfigyelt jelenség azzal magyarázható, hogy érzékenyek vagyunk környezetünk rólunk 

alkotott ítéleteire, és az ezeket közvetítő jelzésekre (nagyra értékelő, vagy lekicsinylő kommunikációra). 

Anélkül, hogy tudatosulna bennünk, viselkedésünket, énképünket a többféle kommunikációs csatornán keresztül 

érkező pozitív vagy negatív megerősítések szerint alakítjuk. 

Rosenthal és Jacobson kísérletében a tanárok tehetséget tulajdonítottak a gyerekeknek, s eszerint viselkedtek 

velük szemben. 

http://melichar.blog.sme.sk/c/218985/Pygmalion-efekt.html
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Az alábbi ábrán megfigyelhetjük az önbeteljesítő jóslat hátterében zajló személyészlelés folyamatát: 

 

A hétköznapi életben számos esetben találkozunk ezzel a jelenséggel, amely a tanácsadói munka számára is 

megfontolandó konzekvenciákkal jár. Amennyiben a tanácsadó bízik az ügyfeleiben, és úgy gondolkodik róluk, 

mint életüket sikeresen megoldani tudó emberek, viselkedésével, pozitív elvárásaival motiválja ügyfeleit, 

módosítja a saját magukkal kapcsolatos elvárásaikat. 

A hozzáférhetőség hatása a személyészlelésre 

Az eddigiekben számos személyészlelési stratégiát, a személyészlelést befolyásoló folyamatot ismertünk meg. 

Vajon mi dönti el azt, hogy adott helyzetben adott körülmények között mi fogja befolyásolni egy adott 

személlyel kapcsolatos véleményünket? 

A válasz roppant egyszerűen hangzik: a hozzáférhetőség. Vagyis az alapján értékeljük valakinek a viselkedését, 

személyiségét, hogy éppen akkor milyen rá vonatkozó ismeret jön elő minél gyorsabban, minél könnyebben. 

Minél hozzáférhetőbb a memóriánkban az adott ismeret, annál valószínűbb, hogy automatikusan eszünkbe jut, 

anélkül hogy tudatosan irányítanánk a felidézést. Ismereteink hozzáférhetőségét befolyásolják: 

• elvárásaink, 

• motívumaink, 

• hangulatunk, 

• a kontextus, melyben értékeljük a másikat, 

• recencia (legutóbbi emlékeink/előhívás), 

• gyakori előhívás. 

Például, ha „Feri a könyvtárban tanul egy péntek estén” (Smith, Mackei, 2004), akkor viselkedéséből az előzőek 

alapján többféle személyiségvonásra következtethetünk, melyet az alábbi ábra foglal össze. Ha Feriről azt 

hallottam az egyetemi hallgató társaimtól, hogy Feri tartózkodó, akkor lesz egy ilyen irányú elvárásom felé, 

ezért a könyvtárba járást tartózkodó viselkedésének a bizonyítékaként fogom értékelni. Amennyiben arra 

vágyom (az én motivációm), hogy Feri szorgalmasan járjon a könyvtárba közös kutatásunk sikere érdekében, 

akkor Ferit okosnak és szorgalmasnak fogom látni. Lehet, hogy rossz a hangulatom, akkor Ferit törtetőnek 

minősítem. Amennyiben tudomásom van arról a körülményről (helyzet/kontextus), hogy Feri éppen most 
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szakított a barátnőjével, viselkedését úgy értelmezhetem, hogy nincs kedve társaságba járni. A recencia új keletű 

előhívást jelent, azaz bármi, ami felidéz egy emléket, fogalmat, befolyásolhatja a másik magatartásának az 

értelmezését. E szerint, ha éppen az imént láttam egy filmet, egy nagy tudós életéről, az olyan emléknyomokat 

hagyott bennem, amelyúgy értelmezi Feri viselkedését, hogy ő törekvő és állhatatos. Végül, ha mindig figyelem 

az emberek viselkedését, és megítélem, hogy valaki mennyire társasági ember, akkor a gyakori előhívásomra 

támaszkodom, és megállapítom, hogy Feri nem társaságkedvelő. 

 

Diane M. Mackie, Eliot R. Smith, Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. alapján 

Láthatjuk, hogy a személyészlelés folyamata bonyolult, soktényezős folyamat, melynek több buktatója is akad. 

A tanácsadói munkában a tanácskérő megismerésénél érdemes tudatosítani ezeket a folyamatokat így a 

személyészlelést torzító mechanizmusokat a legkisebb mértékűre igyekezzünk csökkenteni. 

Összefoglalás 

A tizenötödik tanulási egységben folytattuk előző témánkat, a személyészlelés szerveződését a társas 

megismerésben. Ismertettük a sorrend hatását a személyészlelésben, majd bemutattuk az önmagát beteljesítő 

jóslat (Pygmalion-effektus) mechanizmusát, végül szót ejtünk a hozzáférhetőség hatásáról a személyészlelésre. 
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Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Ismertesse a sorrend hatását a személyészlelésben! 

2. Idézze fel Jacobson és Rosenthal kísérletét! Magyarázza el a Pygmalion-effektus jelenségét! 

3. Sorolja fel a hozzáférhetőséget befolyásoló tényezőket! 

4. Magyarázza el, hogyan értelmezhetem egy személy viselkedését különböző hozzáférhetőség alapján, 

mondjon példákat! 
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16. fejezet - Attribúciók szerepe a 
személyészlelésben 

Bevezető 

A tizenhatodik tanulási egységben áttekintjük az attribúciók hatását a személyészlelésre, majd ismertetjük H. 

Kelley többdimenziós attribúciós modelljét. végül az attribúciók sokaságára hívjuk fel a figyelmet és 

ismertetünk néhány attribúciós folyamatot. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg az attribúciók szerepét a személyészlelésben 

• tanulja meg Kelley többdimenziós attribúciós modelljét és ismerje meg az attribúciók sokaságát a 

személyészlelésben 

Követelmény: 

• a hallgató tudja megfogalmazni az attribúciók szerepét a személyészlelésben 

• tudja felvázolni Kelley többdimenziós attribúciós modelljét tudjon példát mondani az attribúciók sokaságából 

a személyészlelésben 

Az attribúciók hatása a személyészlelésre 

A személyészlelési folyamatban mások viselkedésének megfigyelésére törekszünk, és ezekből következtetünk 

személyiségtulajdonságaikra. Csakhogy az emberek nem mindig bíznak egymás viselkedésének hitelességében. 

A leggyakrabban felmerülő kérdés ilyenkor az, hogy vajon miért viselkedik az illető úgy, ahogy viselkedik? 

A viselkedés okainak keresését ok tulajdonításnak (attribúció) nevezzük. Az attribúció elmélet (Heider, 1958) 

szerint egy személy viselkedését két szempontból próbáljuk megmagyarázni. 

• Az egyik szempont az az, hogy külső vagy belső oka van, 

• Az egyik szempont az az, hogy külső vagy belső oka van, 

A személyészlelésben is alkalmazzuk az attribúciót. Azt a folyamatot, amikor valakit olyan személyiségvonással 

jellemzünk, ami megfelel az általunk megfigyelt viselkedésének, megfeleltetési (korrespondáló) 

következtetésnek nevezzük (Jones és Davis, 1965). 

Amennyiben eldöntjük, hogy a látott viselkedés okai belsők, a cselekvés motivációját kutatjuk. A látott 

viselkedésből visszafele következtetünk a motivációkra, ez az un. leszámítolási folyamat. Egy adott ok szerepét 

egy viselkedés létrejöttében leszámítoljuk, ha más nyilvánvaló okokat találunk. Addig kutatjuk az okokat, míg 

egy szándékra nem találunk. Például egy kísérletben állásinterjúra jelentkezőket ítéltettek megfigyelőkkel. 

Amikor az állás introverziót követelt, akkor az ezzel összhangban viselkedő jelentkezőket semlegesen értékelték 

e tulajdonság tekintetében, amikor pedig, valaki extrovertáltan viselkedett, azt „valódi” jellemvonásának 

tekintették. 

A megfigyelők az introvertált viselkedést természetesnek ítélték, a környezet elvárásainak tulajdonították. 

Ugyanakkor az extrovertált viselkedés nem illett a környezeti elvárásokhoz, ezért a megfigyelt személy saját, 

szándékos viselkedésének tekintették. 
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63. ábra: Állásinterjú. Forrás: http://www.allasinterjuangol.com/  

Az, amikor a cselekvő személyes jellemvonásaira következtetünk a megfigyelt viselkedésből akkor is, ha a 

következtetés nem igazolt, megfeleltetési torzításnak (Jones, Harris, 1967) nevezzük. 

Többdimenziós attribúciós modell 

Amikor egy viselkedés vagy társas esemény okával kapcsolatos ítéletet hozunk, azt oksági attribúciónak 

nevezzük. Egy viselkedésnek háromféle okot tulajdoníthatunk: 

1. a cselekvő személyiségéből, 

2. az inger jellemzőiből, 

3. végül a szituáció jellegéből származó okokat. 

Ez az ún. ANOVA-modell, a kovariáló (együtt változó) információ felhasználása egy viselkedés megítélésénél. 

Harold Kelley (1967, 1971) az attribúció kialakításában az információk három kategóriáját különböztette meg. 

1. Disztinktivitás (különbséget tesz) 

2. Konszenzus (mindenki más) 

3. Konzisztencia (mindig így tesz) 

Ha egy viselkedés okát kutatjuk, akkor végig kell mennünk az információkon, és ki kell értékelnünk. Például, ha 

azt tapasztaljuk, hogy a tanácskérő tördeli a kezét a tanácsadás során, és ennek okát keressük, akkor végig kell 

gondolnunk a következőket: 

Miért tördeli a kezét a tanácskérő jelenlétünkben? 

http://www.allasinterjuangol.com/
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Láthatjuk, hogy az erős disztinktivitás és erős konszenzus külső, a gyenge disztinktivitás és gyenge konszenzus 

belső attribúciókhoz vezet, de csak akkor, ha a következetesség is magas. A valóságos életben nem szoktuk 

ugyan így kiértékelni egy személy viselkedését, hiszen információink korlátozottak. 

A tanácsadás során a tanácsadó az öndefiníció kialakításának segítése kapcsán rákérdezhet egy adott viselkedés 

disztinktivitására, konszenzusára és konzisztenciájára, melyből kiderül, hogy a viselkedés mögött van-e 

valamilyen stabil személyiség jellemző (érték, érdeklődés, stb…). 

Az attribúciók sokfélesége 

Az attribúció kutatások az emberi viselkedés igen sokféle megnyilvánulására próbáltak válaszokat adni. 

• Az egyik fontos kérdés, amelyfelmerült, hogy az emberek szabad elhatározásból cselekszenek, vagy 

valamilyen külső kényszer hatására? Egy egyszerű kísérletben a kísérleti személyeknek „ellenőrizniük” 

kellett két munkás munkáját. Az egyik munkást gyakran (kilencszer), a másik munkást ritkán (kétszer) 

ellenőriztették. Ezután a kísérleti személyeket megítéltették a „munkásokkal” kapcsolatban. A kísérleti 

személyek azokban a munkásokban, akiket sokat ellenőriztek, kevésbé bíztak, a munkavégzésüket csupán 

külső nyomásnak tulajdonították. 

• Egy másik fókusza az attribúció kutatásoknak a siker-kudarc tulajdonítása. A kísérletek eredményei alapján 

azt mondhatjuk, hogy az emberek mások sikereit általában külső okoknak tulajdonítják (pl. szerencséjük 

volt), míg sajátjukat belső erőfeszítéseiknek (sokat dolgozott). A kudarcok okát az emberek saját esetükben 

külső körülményekkel magyarázzák (nem volt szerencséjük, pikkelt a tanár), míg mások kudarcait 

személyiségvonásaiknak tulajdonítják (buta, tehetségtelen). 

• A gazdagság-szegénység attribúciója komoly társadalmi következményekkel járhat. Vajon a gazdag ember 

gazdagságának a szegény ember szegénységének milyen okokat tulajdonítunk? Vajon a gazdagságot hogyan 

lehet elérni: törtetéssel, szerencsével, kemény munkával? Az okok tulajdonítása az egyéni viselkedési 

stratégia megválasztásához vezet, ezért a kutatása társadalmi szempontból is lényeges. A gazdagság-

szegénység attribúciójánál a leggyakoribb dimenziók a 

• külső, szociális, 

• belső, individuális, 

• családi háttér, 

• és a szerencse, kockázatvállalás. 

Az attribúciók erősen függnek a nemtől, a jövedelemtől, és az etnikai hovatartozástól. Például egy kísérletben az 

Ausztrál bevándorlók sikerét erőfeszítéseiknek, az Ausztráliában születettek sikerét pedig, a szerencsének 

tulajdonították. 
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• A felelősség attribúciója rendkívül nehéz kérdés. Azt gondolnánk, hogy racionális döntési folyamattal 

állapítjuk meg, azonban ez sok esetben nem így van. Egy kísérletben, melyben egy fékhibás autó balesetet 

okozott (külső ok), a sofőr felelősségét (belső ok) annál nagyobbnak ítélték, minél súlyosabb volt az okozott 

kár. Az emberek hajlanak arra, hogy a súlyosabb következménnyel járó esetekben nagyobb felelősséget 

tulajdonítsanak az egyénnek. 

• Az emberek gondolkodásának egyik alapvető jellemzője, hogy ok-okozati összefüggésekben gondolkodunk. 

Ez egy komoly torzító tényező észlelésünkben. A hétköznapi események értelmezésénél szívesen hajlunk 

arra, hogy egy esemény, egy viselkedés mögött okokat keressünk akkor is, ha azok nincsenek, és csupán 

események véletlen-szerű sorozatáról van szó. Az okozás irányába történő torzítást egy érdekes kísérlettel 

szemléltette Heider és Simmel (1981), amikor kísérleti személyeknek animációs filmet vetített, melyen 

geometriai alakzatok mozogtak különböző pályákon. A kísérleti személyek a mozgásokat ok-okozati 

relációban értelmezték és emberi viselkedést tulajdonítottak az ábráknak: „üldözték egymást”, „harcoltak” 

stb. 

 

64. ábra: Heider geometriai alakzatai. Forrás: http://orphanfilmsymposium.blogspot.com/2008/05/national-

science-foundation-grants.html 

Heider-Simmel Demonstration  

Egy későbbi kísérlet szerint a kísérleti személyek akkor tulajdonítottak leginkább okokat a mozgásoknak, 

amikor az alakzatok közvetlenül egymás után mozogtak, vagy ha valamilyen „interakciót” észleltek (ütközés, 

érintkezés). 

Az okozás irányába történő torzítás komoly hibaforrás a társas észlelésben, hiszen sokszor ott is okokat 

kereshetünk, ahol csupán téri – idői érintkezések vannak események között! 

• Az okok tulajdonítása sok esetben a belső okok tulajdonítása felé tolódik el. Ez a belső attribúciók irányába 

történő torzítás. Ennek magyarázata az, hogy egy esemény kapcsán az egész észlelési mezőt gyakran betölti a 

megfigyelt egyén viselkedése. 

• Cselekvő- megfigyelő torzítás lényege az, hogy mások viselkedését inkább belső tulajdonságokkal 

magyarázzuk, saját viselkedésünket azonban külső körülményekkel. Egy vizsgálatban egyetemistákat 

kérdeztek meg arról, hogy ő ill. barátjuk egy adott tantárgyat miért tanulnak. A válaszok tükrözték a cselekvő 

- megfigyelő torzítást. A megkérdezettek barátjuk viselkedését inkább belső okokkal magyarázták, pl. „azért, 

mert érdekli”, míg saját viselkedésüknek külső okokat tulajdonítottak, pl. „azért, mert érdekes az előadó”. Ez 

az attribúciós torzítás lényeges az alá-, fölérendelt pozícióban lévő személyek esetében, mivel az alárendeltek 

több belső erőt és cselekvési szabadságot tulajdonítanak főnöküknek, mint azok tulajdonítanak saját 

maguknak. 

http://orphanfilmsymposium.blogspot.com/2008/05/national-science-foundation-grants.html
http://orphanfilmsymposium.blogspot.com/2008/05/national-science-foundation-grants.html
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3992,Tanacsadas_szocialpszichologiaja_2


 Attribúciók szerepe a 

személyészlelésben 
 

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kérdezhetnénk, hogy a cselekvő–megfigyelő torzítást vajon milyen okokkal tudjuk magyarázni? Az egyik 

magyarázat szerint a torzítást a különböző nézőpontokban kell keresni. A láthatóság az, ami befolyásolja az 

attribúciókat. Erre vonatkozó kísérletet végeztek, amikor a kísérleti személyeket az alábbi elrendezésben 

helyezték el (Taylor, Fiske, 1975): 

 

A kísérlet eredményeként megállapították, hogy a láthatóság (kiugró ok) alapvetően befolyásolja az attribúciót. 

A megfigyelők az interakció nagyobb ellenőrzését tulajdonították annak a személynek, akit láttak. 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a figyelem központjában lévő információ a meghatározó. 

• Az emberek hajlanak arra, hogy figyelmen kívül hagyják azt, hogy mások általában hogyan viselkednek, 

vagyis a konszenzust (statisztikát), amikor más emberek viselkedését megítélik. Például, ha valaki szemetel 

az utcán, azt a személy belső tulajdonságaival magyarázzuk, figyelmen kívül hagyva azt az információt, hogy 

mindenki más is szemetel az utcán. 

• Az attribúciós torzításoknak nem csupán az információ feldolgozás hibáiból erednek. Vannak olyan 

torzítások is, amelyek un. motivációs torzítások, vagyis segítségükkel jutalmat szerezhetünk, ill. 

kellemetlenséget kerülhetünk el. Ezek az önkiszolgáló torzítások. Például a tanácskérő sikeres 

problémamegoldását szívesen tulajdonítjuk saját magunk erőfeszítéseinek, míg sikertelenségét külső 

körülményekkel magyarázhatjuk. Egy kísérlet tanulsága szerint pedig, ha sikeresen rábeszélünk valakit 

valamire, intelligensebbnek látjuk a másikat. Végül önkiszolgáló torzítás az is, amikor jutalmazó, egyetértő 

személyekről azt gondoljuk, hogy tiszteletre méltók és becsüljük őket. 

• Szívesen hisszük, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint mi, ez az un. hamis egyetértésen (konszenzuson) 

alapuló torzítás. Mindannyian szeretjük úgy érezni, hogy a normális többséghez tartozunk, akiknek értékei, 

attitűdjei, viselkedése megegyezik a többiekével. Ennek következtében amit gondolunk, teszünk, úgy 

gondoljuk, hogy más is így tenné, így vélekedne. 

• A emberek gyakran gondolják úgy, hogy a bajba jutott emberek saját maguk is tehetnek rossz sorsukról. 

Gyakran találkozunk tanácsadóként azzal a vélekedéssel, hogy a munkanélküliek, kirekesztettek, szegények, 

hátrányos helyzetűek saját maguk balszerencséjének okozói. Ez a vélekedés az un. igazságos világ feltevése, 

amelyegy önkiszolgáló, énvédő, attribúciós torzítás. Egy érdekes kísérlet szerint ez a torzítás valóban erősen 

jellemzi az embereket. A kísérletben a kísérleti személyek ítéleteket alkottak azokról a személyekről, akik 

véletlenszerűen kiválasztva elektrosokkot kaptak. Az ítélők figyelmen kívül hagyták azt a külső körülményt, 

hogy véletlenszerű sorsolással választották ki az elektrosokkot kapó egyéneket, úgy ítélték meg, hogy csak 

azt kapták, amit megérdemeltek, az áldozatok hibásak a helyzetért (Lerner, 1965). 

Összefoglalás 
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A tizenhatodik tanulási egységben áttekintettük az attribúciók hatását a személyészlelésre, majd ismertettük H. 

Kelley többdimenziós attribúciós modelljét. Végül az attribúciók sokaságára hívtuk fel a figyelmet és 

ismertettünk néhány attribúciós folyamatot. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Fejtse ki az oktulajdonítás természetét Heider alapján! 

2. Ismertesse Kelley többdimenziós attribúciós modelljét! 

3. Soroljon fel néhány attribúciót a személyészlelésben! 

4. Fejtse ki a siker-kudarc attribúciós folyamatát! 

5. Fejtse ki a cselekvő-megfigyelő torzítás lényegét! 

6. Ismertesse az „igazságos világ” feltevés lényegét és magyarázatát! 



   

 xcvii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Irodalomjegyzék 

1. Allport G. W. (1979). Az attitűdök In: Halász L., Hunyady Gy., Marton M. (szerk.): Az attitűd pszichológiai 

kutatásának kérdései, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 41–57 

2. Allport G. W. (1977). Az előítélet, Gondolat Kiadó, Budapest 

3. Aronson, E. (2008). A társas lény, Akadémiai Könyvkiadó Zrt. Budapest 

4. Asch, S. (1946). Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 258-

290. 

5. Atkinson, R. L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. Nolen-Hoeksema, S. (2001). Pszichológia, Osiris 

Kiadó, Budapest 

6. Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 

7. Bandura, A. (1973). Agression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 

8. Bem, D. J. (1967). Self-perception: An alternative interpretation of cognitive dissonance phenomena. 

Psychological Review, 74, pp. 183-200. 

9. Bogardus, E. S. (1926). Social Distance in the City. Proceedings and Publications of the American 

Sociological Society. 20, pp. 40-46. 

10. Bogardus, E. S. (1931). Fundamentals of social psychology. (2nd ed.) New York: Century. P. 444. 

11. Buda B. (2001). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula, Budapest 

12. Buda B. (1986) A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest 

13. Carver, C. S. és Scheier M. F. (1998). Személyiségpszichológia, Osiris kiadó, Budapest 

14. Cooley Ch. H. (1902). Human Nature and the Social Order, Charles Scribner's Sons, revised edn 1922 

New York 

15. Csepeli Gy.,1997, Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest 

16. Dahrendorf R. (1994). A modern társadalmi konfliktus, Gondolat Kiadó, Budapest 

17. Daly, M. and Wilson, M. (1990) Killing the competition. Female/female and male/male homicide. 

Human Nature, 1, 81-107. 

18. Darley,J. M., Latané, B. (1980) Mikor segítenek az emberek egy válsághelyzetben? In: Szilágyi V. 

(szerk.) együttérzés, önzetlenség, felelősség, Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 20-36. 

19. Darwin, C. (2004). A fajok eredete, Természetes kiválasztás útján, Neumann Kht., Budapest 

http://mek.niif.hu/05000/05011/html/ olvasva: 2010. augusztus 15. 

20. Darwin, C. (1872). Az érzelmek kifejezéséről embernél és állatoknál 

21. Deutsch, M. (1949). An experimental study of effects of cooperation and competition upon group 

processes. Human Relations, 2, pp. 199-231 

22. Deutsch, M. (1949). A theory of cooperation and competition. Human Relations, 2, pp.129-151. 

23. Deutsch, M. (1958). Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 2, pp. 265-279. 

24. Deutsch M. (1981). Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In: Csepeli Gy. 

(szerk.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 

http://mek.niif.hu/05000/05011/html/


 Irodalomjegyzék  

 xcviii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

25. Dion, K. K., Berscheid, E. and Walster, E. (1972). What is beautiful is good, Journal of Personality and 

Social Psychology, 24, pp. 285-290. 

26. Ekman, P., (2006). Darwin and Facial Expression, A Century of Research in Review, Major Books 

27. Ekman, P., Friesen, W.V. and Hager, J.C. (2002). Facial Action Coding System Second edition. 

Weidenfeld & Nicolson (world), London 

28. Etkoff, N. L. and Magee, J. J. (1992). Categorical perception of facial expressions, Cognition, 44. pp. 

227-240. 

29. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7. pp. 117–140. 

http://generallythinking.com/research/festinger-l-1954-a-theory-of-social-comparison-processes/ olvasva: 

2010.augusztus 16. 

30. Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston, IL: Row, Peterson. 

31. Folsom, J. K. (1931). Social Psychology. Harper. New York 

32. Folsom, J. K. (1931). Social Psychology. Harper. New York 

33. Forgas, J. P., Bower, G. H. and Krantz, S. (1984). The effects of mood on perceptions of interactive 

behaviours. Journal of Experimental Social Psychology, 20, pp. 497-513. 

34. Fülöp, M. (1998). A csoport és a közösség szerepe Japánban, Pszichológia, 3, pp. 469-498 

35. Fülöp, M. (1999). Students' perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, 

Japan, USA. In: Young Citizens in Europe. (Eds.) A. Ross, University of North London. pp. 195-219 

36. Goffman, E. (1981). A hétköznapi élet szociálpszichológiája, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 

37. Graumann, C. F. (1995). Bevezetés a szociálpszichológia történetébe, In: Hewston, M., Strobe, W., 

Codol, J-P., Stephenson, G. M. (szerk.) Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 

38. Hankiss E. (1977) Érték és társadalom, Magvető, Budapest 

39. Hárdi I. (2000). Az agresszió világa, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 

40. Heider, F. (1946). Attitudes and Cognitive Organization. Journal of Psychology 21. pp. 107-112 

41. Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. John Wiley & Sons, New York 

42. Hewstone, M., Strobe, W., (2007). Szociálpszichológia, Akadémiai Könyvkiadó Zrt. Budapest 

43. Hewstone, M. Stroebe, W., Codol, J., Stephenson, G. M. (2003). Szociálpszichológia, KJK-Kerszöv 

Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest 

44. Hunyady Gy. 2006, A szociálpszichológia történeti olvasatai, Eötvös Kiadó, Budapest 

45. James, W. (1900). Principles of Psychology, Vol. I. Henry Holt and Company, New York 

46. Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24, pp. 

163-204. 

47. Jones, E.E. and Davis, K. E., (1965). From Acts to Dispositions: The Attribution Process in Person 

Perception, In Berkowitz, L. (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 2 Academic Press, 

New York, pp. 225. 

48. Jones, E.E. and Harris, V. A. (1967). The attribution of attitudes. Journal of Experimental Social 

Psychology 3, pp. 1–24. 

49. Kelley, H. H. (1950). The warm-cold variable in first impressions of persons. Journal of Personality, 

18. 431-439. 

http://generallythinking.com/research/festinger-l-1954-a-theory-of-social-comparison-processes/


 Irodalomjegyzék  

 xcix  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

50. Kelley, H. H. (1979). Personal Relationships: their structures and processes. Hillsdale, NJ: Erlbaum 

51. Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology, In: Levine D. (Ed.), Nebraska 

symposium on motivation, University of Nebraska Press, Lincoln 

52. Kelley, H. H. (1971). Attribution in social interaction, General Learning Press, New York 

53. Kelly, G. A. (1955). The Psychology of Personal Constructs, Norton, New York 

54. Kelman, H. C. (1973). Szociális befolyásolás három folyamata, In: Hunyady György (szerk.) 

Szociálpszichológia, Gondolat, Budapest pp. 47-60. 

55. Kelman, H. C. (1973). Szociális befolyásolás három folyamata, In: Hunyady György (szerk.) 

Szociálpszichológia, Gondolat, Budapest pp. 47-60. 

56. Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology 140, pp. 1–

55. 

57. Linton, R. (1971). A személyiség kulturális háttere, In: Pataki F. (szerk.) Szociálpszichológia 1. kötet. 

Tankönyvkiadó, budapest, pp. 309-323. 

58. Lepper, M. R. Greene, D. and Nisbett, R. E. (1973). Undermining children’s intrinsic interest with 

extrinsic reward: A test of the "overjustification" hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 

28, pp.129-137. 

59. Markus, H. (1977). Self-schemata and processing information about the self. Journal of Personality and 

Social Psychology, 35(2), pp. 63-78. 

60. McClelland, D.C., (1998). The effect of motivational arousal through films on salivary 

immunoglobulin A. Psychology and Health 2 pp. 31-52. 

61. Mead, G. H. (1973). A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest 

62. Mérei F. és V. Binét Á. (2006). Gyermeklélektan, Medicina Könyvkiadó ZRt., Budapest 

63. Miller, N. E. and Dollard, J. (1941). Social Learning and Imitation. Yale University Press. New Haven 

64. Miller, R. L. Brickman, P. and Bolen, D. (1975). Attribution versus persuasion as a means for 

modifying behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 31, pp. 430-441. 

65. Molnár I. (1971). A beállítódás pszichológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest 

66. Mowrer, O. H. (1950). Learning Theory and Personality Dynamics. Ronald, New York 

67. Pléh Cs. (1992). Pszichológiatörténet, Gondolat Kiadó, Budapest 

68. Rosenberg, M. J. and Hovland, C. I. (1960). Cognitive, Affective, and Behavioral Components of 

Attitudes. In: Hovland, C. I. and Rosenberg M. J. (Hrsg.): Attitude Organization and Change. New Haven pp. 

1-14 

69. Rosenthal, R. and Jacobson, L., (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' 

intellectual development'. Rinehart and Winston. New York 

70. Smith, E. R. and Mackie, D. (2005). Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest 

71. Snider, J. G., and Osgood, C. E. (1969). Semantic Differential Technique: A Sourcebook. Aldine. 

Chicago 

72. Stephenson G. M. (1995). Alkalmazott szociálpszichológia, In: Hewston, M., Strobe, W., Codol, J-P., 

Stephenson, G. M. (szerk.) Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 

73. Super, D. E. (1957) The Psychology of Careers, New York, Harper and Row. 



 Irodalomjegyzék  

 c  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

74. Super, D. E. (1990) A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development in Brown, D. Brooks, 

L. and Associates (2nd edn) Career Choice and Development Jossey-Bass, San Francisco pp. 197-261. 

75. Swingle, P. G. and Santi, A. (1972). Communication in non-zero-sum games, Journal of Personality 

and Social Psychology, Vol 23(1), Jul pp. 54-63. 

76. Szilágyi K. (2007). Munka-pályatanácsadás, mint professzió, Kollégium Kft., Budapest 

77. Thurstone, L. L. (1931). The meassurement of attitudes, Journal of Abnormal and Social Psychology, 

26, pp. 249-269. 

78. Uzdane, D. N. (1966). Psikhologicheskie issledovaniia. Moscow 

79. Wichman, H. (1972). Effects of isolation and communication on cooperation in a two-person game. In: 

L. S. Wrightsman, J. O'Connor, and N. J. Baker (Eds.), Cooperation and competition: Readings on mixed-

motive games CA: Brooks/Cole Publishing Company. Belmont, pp. 197-206. 

80. Zimbardo, P. G. (1972). The Stanford Prison Experiment a Simulation Study of the Psychology of 

Imprisonment. Philip G. Zimbardo, Inc. 


