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Ma már egyre szélesebb körben elfogadott a gondolat, hogy „a tanár legfontosabb munkaeszköze a személyisége, a tanár a személyiségével tanít és nevel”. Azt is szoktuk hallani, hogy „az a jó tanár, akinek van személyisége”, „a
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„a tanár egyik legfontosabb feladata – sőt elvárt kompetenciája – a saját és a
tanulók személyiségének megismerése és fejlesztése”.
A személyiség fogalmát ugyanakkor mintha másképp használná a pszichológia és a pedagógia. A pedagógia fogalomkörében a személyiség értékkel
bír, amivel az emberek – a tanárok is és a diákok is – különböző mértékben
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A személyiségpszichológia, akárcsak a pszichológia egésze voltaképpen ugyanazt szeretné elérni, amit mindannyian a mindennapokban: szeretnénk önmagunkat és másokat, az
emberek gondolatait, érzéseit és cselekvéseik indítékait jobban megismerni és megérteni. Nyilván nem puszta kíváncsiság vezérel bennünket, jóval inkább az, hogy képesek legyünk mintegy kiszámítani önmagunk és társaink várható viselkedését, jól működő emberi kapcsolatokat kialakítani, képesek legyünk hatékonyan dolgozni és élvezni a társaink
és az élet kínálta örömöket, s nemkülönben meg tudjunk küzdeni az életünkkel járó enyhébb és súlyosabb gondokkal. A mindennapokban szerencsére többé-kevésbé el tudunk
igazodni az emberi viszonyok között, mintha rendelkezésünkre állna valamiféle elég jól
használható tudás arról, hogy általában milyenek az emberek, milyen hatásokra hogyan
reagálnak, sőt az ilyen reagálások különféle „típusairól” is vannak elképzeléseink. Ezt a
fejünkben lévő, nehezen megfogalmazható, olykor ellentmondásos hiedelemrendszert
a pszichológusok naiv vagy implicit személyiség-elméletnek nevezik, ami egyébként maga
is a pszichológiai kutatás egyik fontos témája. A pszichológia mint tudomány annyit tesz
ehhez hozzá, hogy módszeresebben próbálja megismerni az emberi viselkedést és annak
mozgatórugóit, s azt elvileg ellentmondásmentes elméletek keretében próbálja értelmezni és előre jelezni.
A pszichológusok persze nem öncélúan érdeklődnek az emberi viselkedés iránt. A cél
az, hogy ismereteikkel és tapasztalataikkal segítsenek azoknak, akik rosszul érzik magukat a bőrükben, túlságosan gyengén teljesítenek, zavarok támadnak kapcsolataikban,
vagy csak nehezen találják a helyüket a világban.
Milyen „megrendeléseket” kapnak a (személyiség-) pszichológusok? Először is, leggyakrabban arra kérik őket, hogy segítsék kiválasztani a legalkalmasabb embereket bizonyos feladatokra. Ez nem feltétlenül teszi a pszichológusokat népszerűvé, különösen,
ha a nem kiválasztott embereknek nem kínálnak alternatívát. A pszichológusok segítő
attitűdjéhez közelebb áll a puszta szelekció helyett a megfelelő diagnózis felállítása (ilyen
lehet az iskolaérettségi vagy pályaválasztási vizsgálat is), amely egy megfelelő, például iskola- vagy pályaválasztási döntést, szükség esetén pszichológiai beavatkozást alapoz meg.
Beavatkozáson a legtöbben még mindig valamiféle terápiát értenek, amire akkor van
szükség, ha valaki nehezen vagy egyáltalán nem tud alkalmazkodni az életében adódó
feladatokhoz, nem tudja munkáját ellátni, képtelen kapcsolatokat alakítani és mindezt
érzelmileg is megszenvedi. A pszichológusok segítségét az utóbbi évtizedekben azonban
már akkor is kikérik, ha valaki új feladatokkal szembesül az életben, például vezető beosztásba kerül vagy csapatban kell hatékonyan együttműködnie másokkal, vagy – s ez érdekel bennünket leginkább – gyermekeinket tanítja és neveli. Az ilyen feladatok megoldásában a pszichológusok például ún. önismereti vagy személyiségfejlesztő tréningek révén
segíthetnek. Az önismeret fejlesztése általában is hasznos mindenkinek, de különösen
azoknak elengedhetetlen, akik emberekkel, s még inkább azoknak, akik gyermekekkel
foglalkoznak. A pszichológusok természetesen hasznosan járulhatnak hozzá az oktatás
és nevelés gyermekközpontúvá, hatékonyabbá és élvezetesebbé tételéhez is. Ma még kevésbé hangsúlyos a pszichológusok feladatkörében, ám egyre nagyobb jelentőségre tesz
szert az emberközpontú fizikai és társas környezet kialakítása, legyen szó az épített környe-
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zetről vagy olyan szervezeti struktúrák kialakításáról, amelyekben nemcsak hatékonyan
működnek a résztvevők, de jól is érzik magukat. Azt érdemes előre leszögezni, hogy amikor a pszichológus az említett feladatok megoldására szerződik, akkor nemcsak a személyiségpszichológiai tudását, hanem a pszichológia teljes „törzsanyagát” viszi ki a gyakorlatba, s ugyanakkor a gyakorlati munkája során szerzett tapasztalataival a pszichológiai
tudás gyarapításához járul hozzá.


MI A SZEMÉLYISÉG?

Allport (1980) már a harmincas években közel ötven különféle személyiségdefiní
cióra bukkant a korabeli pszichológiai/filozófiai szakirodalom átböngészése közben,
ami már csak azért is érdekes, mert a harmincas évekig a személyiségpszichológia
még nem volt elfogadott egyetemi vagy akadémiai tárgy.
A mindennapokban a személyiség kifejezést a bevezetőben már említett nagyra
értékelő, jelentőséget kifejező, karizmatikus értelemben használjuk. Az már valamire
való dolog, ha valaki „igazi személyiség”, vagy egyáltalán „van személyisége”. A pszichológia ezzel szemben a személyiség fogalmát az emberi motivációk, érzelmek és
gondolkodás összetett rendszereként fogja fel, és a bonyolult emberi viselkedés vagy
magatartás értékelésmentes leírására, előrejelzésére és magyarázatára (értelmezésére)
használja. Ennélfogva a személyiség nem valami kivételes erény, hiszen magától értetődően mindenkinek van személyisége.
Az emberi viselkedés okait – különösen, ha önmagunkról van szó – szívesen keressük külső tényezőkben, a bennünket körülvevő fizikai és a társas/társadalmi világban (lásd 24. fejezet). Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az ember nincs biliárdgolyóként kitéve a külső tényezőknek. Ezek hatása nagyban függ a belső tényezőktől, az
emberek gondolataitól, érzéseitől, motivációitól, attitűdjeitől, illetve ezek személyre
jellemző, sajátos mintázataitól, amit vonásoknak, karakternek vagy típusnak neveznek. Az egyéni viselkedésmintázat hátterében álló, jobbára csak feltételezett belső
tényezők – élettani és lélektani struktúrák és folyamatok, röviden pszichológiai
mechanizmusok – rendszerét foglalhatjuk össze az olyan, olykor izgalmasan hangzó,
rejtélyes pszichológiai fogalmakkal, mint az én, ösztönén vagy felettes én vagy maga
a személyiség.
Kisebb módosításokkal manapság is szinte minden személyiségpszichológiai kézikönyvben (pl. Carver–Scheier 2006) olvasható Allport 1937-ben megfogalmazott, majd 1961-ben módosított (Allport 1937, 1961, 1980) definíciója:
A személyiség azoknak a pszichofizikai rendszereknek a szerveződése az egyénen belül, amelyek meghatározzák a személy egyéni alkalmazkodásmódjait, vagy – ahogyan
1961-ben Allport újrafogalmazta – jellegzetes viselkedés- és gondolkodásmódját.
Ennek az elsőre talán ijesztő definíciónak legfontosabb eleme az, hogy Allport
szerint létezniük kell belső – testi és lelki – struktúráknak, amelyek egyénileg sajátosan szerveződő rendszert alkotva működnek. Milyen belső, működő struktúrákról le-
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het itt szó? A modern pszichológia szemléletében olyan evolúciós úton kialakult
idegrendszeri „mechanizmusokról”, amelyek a szerveződés egy bizonyos bonyolultsági fokán ún. lelki jelenségek produkciójára képesek. Erre utal a definícióban a
„pszichofizikai” kifejezés, amely itt csupán annyit jelent, hogy testi és lelki struktúráink és folyamataink elválaszthatatlanok egymástól: lelki működéseink csakis az
idegrendszer működéseként valósulnak meg. Ebből az is következik, hogy a lelki hatások közvetlenül érintenek idegrendszeri/testi folyamatokat, s fordítva: a testi folyamataink lelki jelenségekben is tükröződnek. E definíció rendszerszemléletéből adódik, hogy a legkülönfélébb testi/lelki folyamatok állnak egymással közvetlen vagy
közvetett összefüggésben. Vélhető például, hogy az érzékelés és gondolkodás vagy a
tanulás, az érzelmek és a motiváció funkcióit különböző struktúrák valósítják meg az
idegrendszerben. De az is biztos, hogy ezek szorosan össze vannak kapcsolva egymással, és ezért természetesen adódnak az olyan kérdések, hogy például a szellemi
teljesítményünket miként befolyásolja testünk állapota vagy a szorongásunk,
stresszhelyzetekben gyengébben vagy netán jobban teljesítünk-e, és fordítva, a
stresszhelyzetek megértése képes-e csökkenteni szorongásunkat vagy inkább újabb
szorongást kelt?
A személyiségpszichológia azonban ennél is tovább megy: a testi/lelki struktúrák
és folyamatok bonyolult együttműködése által létrehozott olyan összetett, bonyolult
testi/lelki jelenségek érdeklik, amilyen például az önbizalmunk, hatékonyságérzésünk, azonosságtudatunk, előítéletességünk, mindaz, ami lehetővé teszi, hogy az
ugyancsak rendkívül bonyolultan strukturálódó szociális világban eligazodjunk. Allport a személyiség alapvető feladatát a fizikai és társas világhoz való alkalmazkodásban ismeri fel – amit érzelmileg színezett gondolkodásunk és motivált cselekvésünk,
röviden viselkedésünk vagy magatartásunk révén valósítunk meg. Allport definíciója
ily módon jól illeszkedik a modern pszichológia emberképébe, amely a lelki struktúrákra és folyamatokra úgy tekint, mint amelyek alapvetően az evolúció során felmerülő alkalmazkodás, nevezetesen az emberi túlélés és szaporodás feladatainak megoldására fejlődtek ki.
Azzal azonban, hogy a személyiségpszichológia a feltételezett összetett testi/lelki
struktúrákat helyezte érdeklődése középpontjába, olyan belső tényezőkkel próbálta
magyarázni az emberi viselkedést, amelyek maguk közvetlenül nem megfigyelhetők, s
amelyek létezésére is legfeljebb csak következtetni tudunk. Sokan, elsősorban a természettudományos szemléletű gondolkodók éppen azért nem tartják a pszichológiát ma sem tudománynak, mert a viselkedést közvetlenül nem megfigyelhető, azaz
nem „objektív” jelenségekkel próbálja értelmezni. Őket arra érdemes emlékeztetni,
hogy például a fizika is sokszor magyaráz megfigyelhető jelenségeket (egy golyó elmozdulását) nem megfigyelhető tényezőkkel (pl. az erővel), s ezeknek a magyarázatoknak az érvényessége is azon múlik, hogy a közvetlenül megfigyelhetetlen jelenségekre
(az erő hatására) a fizikusok milyen adatokból és milyen módon következtetnek. A lelki jelenségekkel bíró emberi lényekkel foglalkozóknak, így a pszichológusoknak és a
tanároknak is számolniuk kell azzal, hogy maguk a lelki tényezők nem figyelhetők
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meg közvetlenül. Ez azonban nem csökkenti az ilyen indokoltan feltételezett tényezők jelentőségét és hasznosságát az emberi viselkedés magyarázatában.
A fenti személyiségdefinícióval az olvasónak joggal támadhat hiányérzete. A személyiség fogalmából ugyanis nem hiányozhat az a kulcsfontosságú elem, hogy ti. az
emlegetett „működő struktúra”, ami végső soron kétségtelenül az idegrendszerrel
azonosítható, nemcsak a külvilágra, hanem – valljuk meg, rejtélyes módon – önmagára is képes reflektálni: leképezni, elképzelni, felidézni és előrevetíteni, egyszóval tudatosan, de legalábbis „szubjektíven megélni” önmagát és szándékosan alakítani saját
viselkedését. Az ember ilyen képességére a pszichológia legkülönfélébb elméleteiben leginkább az elme, tudat, öntudat, én, énkép (szelf) fogalmaival hivatkoznak és
széleskörűen kutatják. Erre az izgalmas témakörre következő fejezetünkben részletesebben is kitérünk.


A SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA MINT AZ EGYÉNI
KÜLÖNBSÉGEK TUDOMÁNYA

A személyiségpszichológia feladata a tárgyi és szociális világhoz alkalmazkodni, önmagát felismerni és szabályozni képes összetett biológiai/pszichológiai rendszer leírása és
megértése. Van azonban a személyiségpszichológiának egy ettől függetlennek tűnő
másik feladata is: nevezetesen a személyek gondolkodásában, érzelmeiben, motivációi
ban és viselkedésében tapasztalható tartós (vonásszerű vagy típusos) mintázatok személyek közötti eltérései, az ún. egyéni különbségek feltárása, leírása és magyarázata. Az
emberek gyakori viselkedésmintáik alapján való összehasonlítása és megkülönböztetése
nagyon hasznos, hiszen ez alapján előre jelezhetjük, sőt talán meg is érthetjük viselke
désüket.
Ha Jóska például gyakran hangoskodik az iskolában, kineveti, indokolatlanul megüti
vagy lökdösi társait, akkor ezt a viselkedésmintát könnyen nevezhetjük agresszívnek, és
joggal gondolhatjuk azt, hogy Jóska legközelebb is agresszíven fog viselkedni. Ha azt állítom, hogy Jóska azért viselkedik agresszíven, mert agresszív gyerek, akkor egy vonást
tulajdonítok neki, más szóval az ő vissza-visszatérő viselkedésmintázatát egy belső oki tényezőre, az agresszivitására vezetem vissza. A „tulajdonság- vagy vonástulajdonítás” (vonásattribúció) mint a viselkedés mindennapos magyarázata a szociálpszichológia izgalmas témája. Kérdés azonban, hogy vonástulajdonítással valóban meg is magyaráztam-e
Jóska viselkedését? Ha csak annyit mondok, hogy Jóska azért viselkedik agresszíven,
mert agresszív, akkor logikailag körben forgó, tautologikus „magyarázatot” adok. A pusztán a viselkedésmintázat leírásán – a tulajdonságokon vagy vonásokon – alapuló személyiségfogalom nem azonos azzal a belső működő struktúrával, amivel például Allport a
személyiséget definiálta (lásd keretes rész). Ezt a kétféle személyiségfogalmat nemcsak
a mindennapokban keverjük össze, ami természetesen még megbocsátható lenne, de maguk a személyiségpszichológusok is, amikor a személyiségvonásokkal magyaráznak jelenségeket, azaz a vonásokat belső struktúrára utaló fogalomnak tekintik.
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Az egyéni különbségek kérdéséhez kétféleképpen közelíthetünk. Ideális esetben
előbb feltárjuk a viselkedés hátterében feltételezhető mechanizmusokat (működő testi/
lelki struktúrákat), és ezek működésében azonosíthatunk jellegzetes eltéréseket. Gyakoribb azonban a fordított eset: megfigyelünk jellegzetes, ismételten előforduló mintázatokat a viselkedésben, és ezek hátterében keresünk valamilyen strukturális/funkcionális
magyarázatot.
Összefoglalva annyit mondhatunk, hogy a személyiségpszichológia tudománya vagy
az emberi viselkedés hátterében működő összetett testi/lelki rendszer feltárásával, vagy pedig a különböző személyek egyéni viselkedésmintáival, illetve azok személyek közötti jellegzetes eltéréseinek (az ún. egyéni különbségek) leírásával foglalkozik (lásd Carver–Scheier
2006). Viszonylag ritka a két megközelítés ötvözése, s azzal is szembesülnünk kell, hogy
nincs egységes személyiségpszichológia, a személyiséget a pszichológusok nagyon sokféleképpen fogják fel. Ebben a fejezetben az utóbbi megközelítéssel, a személyek közti
különbségekkel foglalkozó elméleteket vesszük számba.

A személyiség megközelítése különféle nézőpontokból
A személyiségről csak valamilyen elméleti keretben gondolkodhatunk. Ez a tétel nemcsak a személyiségre vagy a viselkedés egyéni különbségeire vonatkozik, hanem általában is érvényes az emberi gondolkodásra (Ryle 1974; Wartofsky 1977). Egy pillanatra
nézzünk körül a helyiségben, ahol éppen tartózkodunk. Sok mindent láthatunk, asztalt, székeket, polcokat, teáskannát stb. Képzeljük el, hogy mit látna ugyanebben a helyiségben az őserdők lakója, aki még nem volt soha kőépületben, és nem volt dolga a
civilizáció tárgyaival! Noha fizikailag ugyanaz az inger jutna a szemébe, mint nekünk,
mégis egészen mást látna, más – sok-sok különös – „fogalmat alkotna” ugyanazokról a
tárgyakról, ha egyáltalán észrevenné őket, lévén egészen más „elmélet” vagy kategóriarendszer van a fejében. Hasonló a helyzet az emberi viselkedéssel is: ugyanazt a megtapasztalt viselkedést mindannyian más kategóriákba soroljuk, másképp magyarázzuk,
attól függően, hogy milyen fogalmak vannak a fejünkben. Azok a viselkedéses jelenségek, amelyekre nincs fogalmunk, praktikusan elkerülik figyelmünket (Wartofsky
1977). A pszichológiaoktatás egyik haszna éppen az, hogy fogalmaink körét bővítve az
emberi viselkedést sokoldalúbban és árnyaltabban leszünk képesek leírni és értel
mezni.
Története során a pszichológiában az elméletképzés különböző válfajai, iskolái vagy
megközelítései alakultak ki (lásd 1. fejezet), és jelen pillanatban sincs egységes elméleti
keret, amelyben a viselkedéses jelenségeket értelmezhetnénk. Különböző személyiség
elméletek élnek egymás mellett, s mivel mindegyiknek mások a megfigyelési fogalmai,
ezért minden kutató valami mást „vesz észre”, mást hangsúlyoz az emberi viselkedésáramból, s akár ugyanazt a jelenséget is másképp értelmezi. Az sem ritka, hogy ugyanazok
a szavak vagy fogalmak más elméleti keretben egyszerűen mást jelentenek (Ryle 1974;
Carver–Scheier 2006).
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A személyiségpszichológiai kézikönyvek az ilyen gondolkodási vagy fogalmi kereteket különféle megközelítéseknek, szemléletmódoknak, nézőpontoknak, perspektíváknak vagy stratégiáknak szokták emlegetni (pl. Carver–Scheier 2006; Liebert–Spiegler
1987). A kissé barátságtalan „stratégia” kifejezés (Liebert–Spiegler 1970) arra utal, hogy
a személyiség (a belső pszichológiai struktúrák és folyamatok) eltérő elméleti felfogásából
óhatatlanul eltérő kutatási kérdésfeltevések, eltérő kutatási módszerek és az így szerzett ismeretekből eltérő gyakorlati felhasználási módok adódnak. Bár az ilyen nézőpontok vagy
megközelítések, esetleg iskolák felsorolása szinte kézikönyvről kézikönyvre változik, érdemes a fenti szerzőpáros, Liebert és Spiegler felosztását követni. Ők mindössze négy
nagy megközelítést/stratégiát különböztetnek meg:
 diszpozicionális (típus- és vonáselméletek, motivációs elméletek, biológiai/evolúciós

elméletek),

 mélylélektani (pszichoanalitikus, neoanalitikus és tárgykapcsolat-elméletek, játszma-

elmélet),

 tanuláselméleti/kognitív

(kondicionáláselméletek, szociálistanulás-elméletek, reprezentációs vagy sémaelméletek, kognitív önszabályozási elméletek) és
 fenomenológiai/humanisztikus (fenomenológiai, motivációs, egzisztencialista elmé
letek).
A zárójelbe tett, másutt esetleg külön vett irányzatok a négy fő megközelítés különféle
elágazásainak tekinthetők. Ebben a fejezetben az egyéni különbségek leírásával és értelmezésével, azaz a diszpozicionális elméletekkel foglalkozunk, a következő fejezetben pedig a mélylélektani és a fenomenológiai elméletekkel. A tanuláselméleti megközelítést e
kötet más, a szociális tanulásról szóló fejezeteiben tárgyaljuk.


A VISELKEDÉS ELŐREJELZÉSE AZ EGYÉNI
KÜLÖNBSÉGEK ALAPJÁN

Önmagunk és embertársaink viselkedésének – képességeinek, szándékainak, érzelmi reakcióinak – sikeres előrejelzése a társas környezetünkhöz való mindennapos alkalmazkodásunk alapfeltétele. Megbízható előrejelzéseket nyilvánvalóan akkor tehetünk, ha ismerjük valakinek az élettörténetét, korábbi reakcióit, viselkedésmódját stb. Önmagunk
és mások magatartásáról rendszerint történeteket (narratívákat) idézünk fel (McAdams
2008), de olykor néhány átfogó tulajdonság vagy vonás, esetleg típus segítségével foglaljuk
össze benyomásainkat. Míg a történetek a személyről, mint egyénről szólnak, a vonás- és
a típusfogalmakkal az egyént nyíltan vagy burkoltan másokkal vetjük egybe, a viselkedés
előrejelzése ilyen esetben a másokkal való összehasonlításon alapul. Amikor azt mondjuk
például, hogy valaki „agresszív”, akkor – mindaddig, amíg nem elemezzük viselkedése
előtörténetét, kiváltó okait, lefolyását, a hátterében álló belső „mechanizmusokat” –
pusztán annyit állíthatunk, hogy másokhoz képest gyakrabban, nagyobb intenzitással és/
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vagy többféle helyzetben mutat olyan viselkedéses megnyilvánulásokat, amelyeket a mi
kultúránkban agresszívnek tekintünk
Gyakori tévedésünk, hogy magától értetődőnek tartjuk, hogy az emberek rendkívül
sok szempontból különböznek egymástól. Ennek a közhelyszerű tételnek épp az ellenkezőjét sugallják a kutatási eredmények, miszerint az emberek viselkedését valójában meglepően kevés szempont vagy „dimenzió” mentén vagyunk képesek megkülönböztetni.
Erre utal az is, hogy szeretjük az embereket néhány típusba sorolni. Előbb tehát vegyünk
sorra néhány népszerű típuselméletet (lásd Halász–Marton 1978).

Típustanok
Vajon miért népszerűek a személyiségtípusok és a típustanok? A személyiségtípusok
olyan összesítő és egyben leegyszerűsítő – minden vagy semmi jellegű – kategóriák, amelyek
fogalmi keretet nyújtanak a tapasztalt viselkedéskülönbségek rendkívül bonyolult világában való tájékozódáshoz. A típusok olyan széles tartományú kategóriák, amelyek a megfigyelt jelenségek széles körét sűrítik, néhány szembetűnő domináns jellemző kiemelésével, gyakran szélsőséges esetek alapján. Az azonos típusokba sorolt személyek néhány
kiemelt jellemző tekintetében nagymértékben hasonlítanak egymásra, ugyanakkor jelentősen eltérnek azoktól, akik nem sorolhatók az adott típusba. A tapasztalat szerint azonban ritka a tiszta típus, leggyakrabban kevert típusokkal találkozhatunk, éppen ezért napjainkra a kategoriális típusfelfogást a dimenzionális típusfelfogás váltotta fel, mely szerint
az adott jellemző tekintetében az emberek csak fokozatokban térnek el egymástól, s legtöbben a dimenzió közepes értékeit veszik fel.
Milyen jellemzők alapján sorolták a múltban az embereket típusokba? Itt a belső, a
megfigyelhetetlen lelki struktúrák és folyamatok nemigen jöhettek számításba, csak valami olyasmi, ami megfigyelhető (Allport 1980; Halász–Marton 1978). Mi az, ami a
legegyszerűbben megfigyelhető? Mindenekelőtt a test jellegzetességei. Ilyenek például
a jellegzetes arcvonások (fiziognómia), amellyel kapcsolatban Arisztotelész már az i. e.
4. században, majd Lavater a 18. században fogalmazta meg elképzelését, vagy a koponya alakja (frenológia), amit szintén a 18. században Gall tipologizált, illetve a teljes
test formája (testalkati típusok), amihez Kretschmer (Kretschmer 1978), majd Sheldon 1940-es (Sheldon–Stevens 1978) elmélete kapcsolódik a 20. század első felében.
A belső fiziológiai és pszichológiai struktúrákra és folyamatokra építő típustanok csak a
20. században jelentek meg. Jung 1921-ben fogalmazta meg nagy hatású mélylélektani
(pszichoanalitikus) elméletét az extravertált és introvertált személyiségtípusokról ( Jung
2010). Az idegrendszeri ingerületi és gátlási folyamatok egyensúly-eltolódására építő
Pavlov-féle elképzelést (Pavlov 1978) Eysenck a hatvanas években hozta összefüggésbe
a modern arousalelméletekkel (Eysenck–Eysenck 1985). Mások az idegrendszer érzelmi
alrendszereinek működésében (Gray 1978, 1983) vagy legújabban az agy biokémiai folyamataiban tapasztalható egyensúly-eltolódásokban vélik felfedezni a személyiségtípusok magyarázatát (Zuckerman 1983).
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Egy máig élő antik elmélet
Mindmáig népszerű Hippokratész több mint két évezredes elmélete (Allport 1980; Halász–
Marton 1978). Természetesen az elméletükben megnyilvánuló korabeli világ- és emberkép,
és a temperamentumok konkrét biológiai magyarázata ma már nem érvényes, ám annak
bizonyos elemei igen. Ilyen például az, hogy elméletüket a hétköznapi ember és a gyógyító
orvos „klinikai megfigyeléseire” építették; ilyen továbbá az is, hogy a temperamentum fogalmával – ami a közkeletű „vérmérséklet” fordítással szemben „keveredést” jelent – óhatatlanul dimenzionális szemléletet tettek magukévá; s végül nem puszta leíró elméletet alkottak,
hanem ok-okozati, nevezetesen biológiai magyarázatot adnak a megfigyelt eltérésekre.
A hippokratészi temperamentumelmélet építőkövei:
1. Az orvosi tradíció, az ún. humorálpatológia, amely a betegségek okait a testnedvek arányaira vezeti vissza. A görög orvoslás úgy tartotta, hogy az étel a testben vérré, csonttá
és izommá alakul. Testnedvvé a megemészthetetlen vagy felesleges anyag válik. Ha a
testnedv láthatóvá válik, az betegséget jelez. ( Jóllehet a vér nem illik a testnedvek ilyen
rendszerébe, jelentősége folytán sorolták ide.) A vér hiánya a vérszegénység, a sárga
epe (chole), a sárga szín jelenléte a székletben és a hányásban a sárgaság vagy bőrgyulladás, a fekete epe (melan chole) a vérhas, a kolera, a légúti váladék, a slejm (flegma) a
tüdő- és mellhártyagyulladás kísérő jelensége. A hippokratészi humorálpatológia
(Stelmack–Stalikas 1991) az ok-okozati viszonyokat cseréli fel: mintha a testnedvek
túlsúlya okozná a betegséget.
2. Pitagorasz matematikája: a világ számszerűen kifejezhető. Miként a zenei harmónia a
lant húrjainak megfelelő arányú hosszúságától függ, akként az univerzum harmóniája
is a számokon múlik. A tárgyakban, jelenségekben, a mozgásban a szám az arányt és
mértéket, azaz a rendet képviseli: 1 – pont, 2 – vonal, 3 – sík, 4 – test. A négyes szám
kiemelt, szakrális jelentőségű: minden tárgy a négyes szám valamiféle kifejeződése.
3. Empedoklész kozmológiája: a makro- és mikrokozmikus világ, beleértve az embert is
négy változtathatatlan, végső elemből tevődik össze: tűz, víz, levegő és föld, s ezek az
anyagi alapelemek valójában négy absztrakt tulajdonság megvalósulása: hideg, forró,
nedves és száraz. Ezek párban határozzák meg az alapelemeket, és minden más létezőt, beleértve az emberi testet is!
Ezt a gondolatot vitte tovább Hippokratész: a testnedvek is a négy absztrakt tulajdonság
eltérő arányainak megjelenési formái. A testnedvek aránya változik az évszakokkal, az
életciklussal és különbözik minden embernél is. A testnedvek aránya határozza meg az
emberek egészségét, betegségét, de viselkedését, s így jellemét is. Galénosz elődjéhez képest jobban hangsúlyozta a testi tulajdonságok, a testnedvek és a karakter összefüggéseit,
de leírásai töredékesen maradtak fenn. Azt is tudnunk kell, hogy a négy típus elsődlegesen nem a karakter vagy a morális jellemzők leírására szolgált, hanem a betegségek, a
testfelépítés és az arcberendezés összefüggéseinek leírására. Hogyan jellemezhető a négy
típus, pontosabban az adott testnedv magas arányával bíró személy?
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Szangvinikus  Általában húsos, egészséges arcszínű, gyors mozgású és felfogású. Egész

megjelenéséből életkedv árad. Könnyen felindul, de hamar le is csillapodik (szalmaláng).
Kedélyes, közlékeny, barátságos.

Kolerikus  Arcszíne sárgás, epés, tekintete nyílt, testtartása határozott, külsejéből

tetterő sugárzik. Érzelmi reakciói tartósak, bár gyorsak. Indulatai nagyok, sokszor elragadják.
Melankolikus  Külseje törékeny, mozdulataiból hiányzik az élénkség, arckifejezése
gondterhelt. Érzelmei ugyan nehezen és lassan fejlődnek ki, de nagy erősségig fokozódhatnak, főként a negatív érzelmei tartósak. Ingadozó, határozatlan, nehezen szánja el magát döntésre.
Flegmatikus  Mozgása lomha, megjelenése, tekintete, beszédmodora kifejezéstelen,
jellegtelen. Érzelmei nagyon lassan fejlődnek ki, egykedvű, higgadt, kiegyensúlyozott,
nyugodt, nehezen hozható ki a sodrából.

A klasszikus leíró modell első modern értelmezését Wundt (1886), az első pszichológiai
laboratórium létrehozója adta meg. Úgy képzelte, hogy a típus voltaképpen az érzelmek
két mennyiségi sajátosságának – az erősségük és változékonyságuk – kombinációjából adódik. Akinek viszonylag gyengék, ám gyorsan változnak az érzelmei, szangvinikus módon
viselkedik, akinek ugyancsak változékonyak, de erősek az érzelmei, kolerikus lesz. A melankolikusok érzelmei szinté erősek viszont lassan változnak, míg a flegmatikusaké viszont gyengék, ráadásul nehezen is változnak. Mivel Wundt elképzelése szerint minden
személy eltérő értéket vehet fel mindkét érzelmi dimenzión, ezért a klasszikus típusok is
csak fokozatokban térhetnek el a személyek között.
A klasszikus leíró modell első modern biológiai értelmezését Pavlov (Pavlov 1978),
majd az ő nyomán Eysenck (Eysenck–Eysenck 1985; Halász–Marton 1978) adta meg.
Mindketten idegrendszeri folyamatokra, az ingerületi és gátlási folyamatok arányára, s
ezeknek az érzékelési és kondicionálási folyamatokra gyakorolt eltérő hatásaira hivatkoztak. Erre később visszatérünk.

Tévút: a testalkatelméletek
Voltak olyan gondolkodók, akik a testalkat, a lelki alkat és az elmebetegségek között
kerestek összefüggést. Kretschmer a fokozatos átmenetet hangsúlyozza az egészség
és a patológia között (Kretschmer 1978). Úgy képzelte, hogy a személyiségtípusok a
pszichés betegekre jellemző karaktervonások enyhébb változatai, és a vonások szélső
értékei a betegségre való hajlamot jelezhetik. Ezt a gondolatot majd Eysenck viszi
tovább. Az ún. aszténiás (leptoszom) testalkat, ún. skizotim lelki alkattal jár (normál
esetben). A test sovány és nyúlánk, a bordák előredomborodnak, a mellkas lapos és
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hosszú. A kezek keskenyek, finomak, a bőr vékony, fakó, a koponya hosszúkás, keskeny vagy rövid és alacsony. A haj általában sűrű, a szemöldök dús. A piknikus testalkat ciklotim lelki alkattal társul (cikloid személyiség, jó kedélyű, joviális személyiség). Széltében történő testfejlődés jellemzi, zömök test, széles arc, rövid nyak és
végtagok. Gyakori a hízásra, kopaszodásra való hajlam. Az atletikus testalkat viszkózus lelki alkatot eredményez (epileptoid személyiséget). Az ilyen ember erős izomzattal és csontvázzal, vastag bőrrel, fejlett orral és állal jellemezhető.
Hasonló testalkatokat írt le Sheldon is 1940-ben, aki szerint a személyiségbeli
eltérések a három embrionális csíralemez eltérő fejlődéséből erednek (Sheldon–Stevens 1978). A külső csíralemez erőteljes fejlődése esetén ektomorf vagy cerebrotóniás testalkat alakul ki, amely a bőr és az idegrendszer erőteljesebb fejlettségét jelenti.
A középső csíralemez erőssége esetén az erős izomzattal jellemezhető mezomorf
vagy szomatotóniás testalkat alakul ki. A belső csíralemez erős fejlődése esetén pedig
az emésztőrendszer túlműködésével jellemezhető endomorf vagy viszcerotóniás
testalkat alakul ki.
Ezek a típustanok tetszetős elképzelések, de a későbbi módszeres kutatások nem
igazolták, hogy a testalkat és a lelki tulajdonságok közt bármilyen közvetlen összefüggés lenne. E típustanok ma már csak pszichológiatörténeti szempontból érdekesek.

Személyiségtípusok mélylélektani alapon
A mélylélektani vagy pszichoanalitikus személyiségelméletek egyik jeles képviselője nagy
hatást gyakorolt a diszpozicionális elméletekre is. Jung az 1920-as évek elején a belső lelki
struktúrákra és folyamatokra vonatkozóan dolgozott ki elméletet (Jung 2010), és az így elkülönített lelki mechanizmusok erősebb vagy gyengébb működése alapján személyiségtípusokat írt le. Jung azon az alapon, hogy a személy érzelmei és figyelme (analitikus nyelven
szólva: libidója) a külvilágra vagy a belső szubjektív élményeire irányul-e, két típust határozott meg. A személy extravertált, ha a tárgyhoz való tudatos viszonya pozitív, barátságosság,
mások társaságának kedvelése (szociabilitás) jellemzi. Analitikus terminológiával azt
mondhatjuk, hogy libidója (amely nem kizárólagosan szexuális tartalmú) döntően a külvilág tárgyaira, elsősorban szociális „tárgyaira”, magyarán a másik emberre irányul. A személy
introvertált, ha döntően libidója saját szubjektív világára irányul. Jung úgy képzelte, hogy ha
valakire tudatos szinten az egyik irányultság jellemző, akkor a másik irányultság tudattalan
szinten kifejti hatását. Ezt az elrendezést Jung kompenzációnak nevezte.
Jung továbbá négy pszichés működésmódot különböztetett meg. Ezek közül racionálisnak tekintette a gondolkodást (megismerést) és az érzéseket (valójában értékelést),
és irracionálisnak vélte az érzékelést (a puszta befogadást) és az intuíciót (a sejtést).
Jung úgy képzelte, hogy ezekből az egyik funkció domináns, gyakran használt, ezáltal begyakorolt, kidolgozott, tudatos működésmód és vagy extravertált, vagy introvertált irányultságú. Így például az „extravertált érzékelő” emberek a külvilág puszta befogadására
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állítódnak be, nem gondolkodnak róla, nem értékelik az eseményeket; az „introvertált
gondolkodók” saját lelki folyamataikat elemzik stb. A tudatos szinten nem működtetett,
ezáltal nem kidolgozott, de feszültséggel bíró funkciók ellenkező irányultsággal a tudattalan szintjén fejtik ki hatásukat.
Jung szerint az egyirányú tudatos irányultság túlhajtásakor ún. dekompenzáció léphet
fel, s neurotikus tünetek, extravertáltaknál hisztéria, introvertáltaknál pedig pszichaszténia jelentkezhet. Nem kifejtve a teljes elképzelést, az extraverzió túlhajtása (pl. a túlzott
karrierféltés) a saját szubjektív világunk elhanyagolásához vezet, ám a szubjektív világunk is megköveteli a magáét, s valamilyen „hisztériás” tünet előidézésével magára tereli
a figyelmet. Például, ha elmegy egy énekes hangja, akkor kénytelen felhagyni karrierjével
és saját magával kell foglalkoznia. A túlzott introverzió esetén pedig a legkisebb külvilági
feladat is rendkívül igénybe veszi az embert, hiszen nem gyakorolta be, hogyan kell és
lehet a kívülről kapott feladatokkal vagy az embertársakkal hatékonyan foglalkozni vagy
kapcsolatot tartani, amitől a személy előbb-utóbb teljesen „kimerül”, és nem képes a legegyszerűbb mindennapos feladatait sem ellátni.
A személyiség pszichoanalitikus megközelítéséről a következő fejezetben még részletesebben lesz szó. Az extraverzió-introverzió fogalompár mindenesetre kitört ebből az
elméleti körből és a modern, statisztikus alapú diszpozicionális megközelítés egyik alapkategóriájává vagy alapdimenziójává vált. Sarkalatos az Eysenck által kifejtett álláspont:
ami Jung elméletében igaz, a viselkedés társaságkedvelő vagy visszahúzódó típusainak
leírása, azt már az ókori temperamentumelméletek óta ismerjük, amit viszont Jung hozzátett, a libidó, tudattalan és kompenzáció fogalmaival operáló mélylélektani elmélet, az
egyszerűen nem igaz. De vajon mi maradandó Jung elméletéből a korszerű tudományos
személyiségleírás szemszögéből? Ez a kérdés a modern személyiségtaxonómiai, népszerűbben szólva a leíró Big Five kutatásokhoz vezet el bennünket.

Az egyéni különbségek objektív mérésének kezdetei
A múlt század húszas évei táján nem a kutató, hanem elsősorban a piaci megrendelésre
dolgozó pszichológusok érdeklődési körébe kerültek a személyiségjellemzők, például a
kitartás, a szorongás vagy a monotóniatűrés mérésének problémái. Ez azért történt, mert
kiderült, hogy az intelligenciatesztek önmagukban nem jelzik előre eléggé hatékonyan az
iskolai és munkahelyi, sőt katonai teljesítményt. Az első világháború idején az Egyesült
Államok expedíciós hadtestének parancsnoka adta fel a megrendelést a pszichológusok
és pszichiáterek számára, hogy dolgozzanak ki módszereket a mentálisan alkalmatlan
újoncok hatékony és gyors kiszűrésére. Az ilyesfajta feladatokat korábban valamilyen interjús módszerrel oldották meg, de erre – főleg a háború idején – nem volt sem elegendő
idő, sem elegendő szakember. Woodworth fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy
a pszichiáterek által az interjúkban gyakorta firtatott tüneteknek egy papírlapon felsorolt
listájából maguk a vizsgált személyek jelölhetik be, hogy a tünetek közül melyek érvé
nyesek rájuk (Woodworth Personal Data Sheet, Woodworth, 1920, lásd Guilford 1959).
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Bár az alkalmazkodási nehézségek felmérése továbbra is a kérdőívkészítők fontos
témája maradt, egyre több szerző tért át egy-egy személyiségtulajdonság vagy egy kérdőíven belül több személyiségtulajdonság mérésére. A viselkedés előrejelzésére alkalmasnak tartott pszichológiai jellemzők száma rövidesen úgy megszaporodott, hogy a
behaviorista Watson a húszas évek végén már azon élcelődhetett, hogy „szinte lehetetlen
olyan vonást találni, amelynek megnevezésére melléknév létezik, s amelynek mérésével
még ne próbálkoztak volna meg” (Watson 1929, 87., idézi Endler–Parker 1992).
A majdani személyiség-kérdőívek formája – amint arra Endler és Parker (1992) emlékeztet – megegyezik az intelligenciatesztek tipikus papír-ceruza formájával: a személyek
az igaz-hamis, később pedig többfokú (ún. Likert-típusú) osztályozóskálán értékelik,
hogy mennyire jellemzi őket az adott állítás. Minél több tételt fogad el a személy, a feltevés szerint annál inkább jellemi őt az adott tulajdonság. Már Guilford (1959) felhívta a
figyelmet arra, hogy az ilyen „objektív” pontozás megtévesztő módon sugallja a kérdőívek – mint mérőeszközök – objektivitását is.
Az akadémikus kutatók a későbbiekben, amint arra McAdams (1997) emlékeztet,
főleg a nagy pszichológiai elméletekből kölcsönzött, az egyéni különbségekre utaló pszichológiai konstruktumok mérésével próbálkoztak. Guilford például a harmincas években a Jung-féle típusok, az introverzió különböző jellemzőinek mérésére dolgozott ki
kérdőíveket (Guilford 1959), Eysenck 1944-ben pedig a nagy pszichiátriai kórformák, a
neurózis és a pszichózis „normális változatainak”, vagyis az ilyen kórformákra hajlamosító személyiségjegyeknek a mérését kísérelte meg (Eysenck–Eysenck 1985).
A negyvenes–ötvenes években jelent meg néhány nagy, máig használatos „személyiségleltár”, amely egyszerre több diagnosztikus kategória, illetve személyiségtulajdonság
alapján rajzolja fel a tulajdonságok egyénre jellemző mintázatát, az ún. személyiségprofilt.
Ilyen leltár a ma is használt klinikai diagnosztikus csoportokat egymástól jól elkülönítő
MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), és az ún. népnyelvi fogalmakból
(folk concepts) merítő, az átlagos tartományba tartozó személyek vizsgálatára kidolgozott CPI (California Personality Inventory).
Nagyjából erre az időszakra tehető, hogy a pszichológusok zöme felhagyott a „nagy
személyiségelmélet” megfogalmazására irányuló erőfeszítéseivel. A kutatók inkább a viselkedés „szűkebb tartományára” irányuló magyarázatokban kidolgozott fogalmi konstrukciók – például a „külső-belső kontroll”, a „mezőfüggőség-függetlenség”, a „szenzoros
élménykeresés”, az „autoriter személyiség” vagy a „teljesítménykésztetés” és hasonlók –
mérésével próbálkoztak. A különféle konstruktumok alapján végzett adatfelhalmozás
mindmáig jellemzi az egyéni különbségek kutatását: éntudatosság, énhatékonyság, lelki
edzettség, optimizmus, koherenciaérzék, hogy csak párat említsünk példaként az énkép-,
illetve a megküzdő mechanizmusok változatos elméleteit tükröző fogalmi kavalkádból.
Ezekből néhánnyal e könyv lapjain is találkozhatunk.
A nap mint nap születő, igen változatos személyiségtesztek azonban sokszor ugyanazon címke alatt különböző viselkedésjellemzőkre, különböző címkék alatt pedig szinte
azonos viselkedésjellemzőkre kérdeznek rá. E zavaros helyzet érthetővé teszi, hogy miért
lett idővel egyre nagyobb igény az egymással átfedésben lévő személyiségleíró fogalmak
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jelentésének tisztázására, a fogalmak egymáshoz való viszonyának feltárására, a fölösleges (redundáns) fogalmak (konstruktumok) kiszűrésére, magyarán egy mindenki által
elfogadható „vonásrendszertan” vagy személyiségtaxonómia kidolgozására.


A SZEMÉLYISÉGVONÁSOK RENDSZERTANA

Bármilyen egyszerűek és népszerűek is a típuselméletek, nyilvánvalóak a korlátaik is.
Egyrészt meglehetősen elnagyolt leírást nyújtanak az emberről, s ezért pontatlan előrejelzést tesznek lehetővé. Ha közelebbről ismert embereket árnyaltabban akarunk jellemezni, akkor a típusba sorolás helyett több ezer tulajdonság- vagy vonásfogalomból is
válogathatunk. De sok olyan vonás is létezhet, amelyre nincs külön szavunk és csak mondatokkal, állításokkal tudjuk körülírni őket. Csakhogy az emberi viselkedésre vonatkozóan végtelen számú állítást tudunk megfogalmazni. Ezért meglehetősen korán Galton,
1884-ben felvetette az ötletet, hogy az évszázadok nyomán kialakult, ám mégiscsak véges
számú személyiségleíró szókincs képviselheti az embereket megkülönböztető legfontosabb jegyeket, és ez lehet a tulajdonságok rendszerezésének is a kiindulópontja.

A szókincsre épülő – lexikális – személyiségtaxonómiai kutatás alapelve
Az ötlet tehát Galtontól származik, hogy ti. „a jellem legkiugróbb aspektusainak” feltárása
érdekében „böngésszünk át egy megfelelő szótárt” (lásd John–Angleitner–Ostendorf
1988; Saucier–Goldberg 1996). Cattell az ún. „lerakódási” (sedimentation) hipotézisében
úgy fogalmazott, hogy „az emberi személyiség minden olyan aspektusa, amely fontos, érdeklődésre tart számot vagy hasznos, a nyelv szövetében rögzül. Az emberi történelem folyamán a hétköznapi társalgás legizgalmasabb témája maga az emberi viselkedés, ahol életbevágóan fontos a megfelelő szimbólumok használata. Állandóan új szavak jelennek meg a
vonások leírására, míg a nem használt szavak folyamatosan kiszorulnak a nyelvből (Cattell
1943, 583.). Austin (1957) szerint a természetes nyelv évezredes „bölcsességet” tükröz. Az
ún. lexikális hipotézis (Goldberg 1982) szerint „azok a személyek közötti eltérések (egyéni
különbségek), amelyek az emberek életében szociálisan a legszembeötlőbbek és a legfontosabbak, a nyelv szavaiban kódolódnak; minél fontosabb egy ilyen különbség, annál valószínűbb, hogy azt legalább egy, de inkább több szó fejezi ki” (Goldberg 1982, 204.).
A szókincsünkben sok hasonló jelentésű szó található, ezért ezek összevonhatók anélkül, hogy a személyleírásunk árnyaltságából túl sokat veszítenénk. Példának okáért az
értelmesség kifejezésére több szó áll rendelkezésünkre: okos, éles eszű, leleményes, találékony, alapos, megfontolt, dörzsölt, ravasz, művelt, és így tovább. Ugyan mindegyik szónak kicsit más a jelentése, de azt is érezzük, hogy tartalmuk jelentős átfedésben van egymással. Ha az embereket arra kérjük, hogy ötfokú skálán osztályozzák társaikat az imént
felsorolt tulajdonságok alapján, akkor vélhetően azt fogjuk tapasztalni, hogy akit okosabbnak minősítenek, egyben magasabbra fogják értékelni a leleményes, a megfontolt,
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a művelt, esetleg ravasz skálákon is. Ezek az ítéletek mintha valamilyen közös belső vagy
rejtett (latens) struktúra működését tükröznék, ami lehetővé teszi, hogy az emberek értelmesen viselkedjenek (ezt szokták intelligenciának is nevezni). Mindebből persze sokat
még nem tudunk arról, hogy mi lehet ez a háttérben működő, intelligenciát meghatározó
struktúra. Mivel azonban abszurdnak tűnik az a feltételezés, hogy minden egyes vonáskifejezés külön-külön lelki mechanizmust ragadna meg, ezért sokkal kézenfekvőbb, hogy
az elkülöníthető tulajdonságcsoportok hátterében keressünk működő lelki szerkezetet.
De vajon hány ilyen egymástól független tulajdonságcsoport különíthető el? A modern
statisztikai elemzések meglepő, ám egybecsengő eredményei arra utalnak, hogy az ilyen
együtt járó vonáscsoportok, azaz az egymástól független jellemzési szempontok száma
megdöbbentően kicsi. Vagyis úgy tűnik, hogy az emberek között észlelt különbségek néhány dimenzió mentén leírhatók, s magyarázatot, valamilyen működő lelki szerkezetet is
csak e néhány dimenzió hátterében kell keresnünk.
Talán első olvasásra különös, hogy a faktoranalitikus kutatók úgy képzelik, hogy az
emberek személyisége leírható, azaz a viselkedésük előre jelezhető csupán néhány (jórészt biológiailag meghatározott, lásd alább) alapdimenzión felvett érték alapján.
Természetesen minden személy más-más értéket vesz fel az egyes dimenziókon, ezért
a három – vagy öt – dimenzió által kijelölt térben (koordináta-rendszerben) mindenki
más „pontra helyeződik”. A faktoranalitikus kutatás voltaképpeni célja annak meghatározása, hogy a viselkedésbeli eltérések hány ilyen általános dimenzióval, azaz hány tengelyes koordináta-rendszerben írható le.

A lexikális kutatás és az ötfaktoros személyiségleíró modell felfedezése
A szókincs alapú, ún. lexikális személyiség-taxonómiai kutatásokban először kigyűjtik a
nyelv személyiségleíró szókincsét egy viszonylag teljesnek mondható nagyszótárból. Ezután a listát néhány szempont alapján lerövidítik: például kihagyják a ritkán használt szavakat valamint azokat a szavakat is, amelyeket mindenki vagy elfogadna magára nézve
vagy biztosan elutasítana, mert ezek nem tesznek különbséget az emberek között. Az így
lerövidített listát használva – amely elvileg az összes lényeges tulajdonságot képviseli –
sok embert megkérnek arra, hogy önmagukat vagy jól ismert társaikat jellemezzék a tulajdonságok alapján. A kérdés az, vajon hány – a fenti értelmességhez hasonló – közös
elemet tartalmazó tulajdonságcsoportot kapunk? Az együtt járó tulajdonságcsoportok
kimutatására faktoranalízist szoktak alkalmazni. Az így feltárt tulajdonságcsoportoknak
végül nevet adnak (címkézik), s megpróbálják értelmezni, vajon milyen lelki szerkezet
– latens tényező, más szóval faktor – működése idézheti elő épp ezeknek a tulajdonságoknak az együtt járását a jellemzésekben. A sok tulajdonsággal sok különböző csoporton
elvégzett elemzések mindössze öt tulajdonságcsoportot mutattak ki, amire a nyolcvanas
évek elejétől mindenütt a világon a Big Five (Nagy Ötök) névvel szoktak hivatkozni.
A mai öt faktort elsőként kimutató tanulmány az amerikai légierő számára készült,
s ezért sokáig csupán néhány civil kutató számára volt hozzáférhető. (Abban az időben a
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Intellektus/
Nyitottság

Érzelmi
stabilitás/
Labilitás

Lelkiismeretesség/
Megbízhatóság

Extraverzió/
Introverzió

Barátságosság/
Kellemesség

17.1. ÁBRA 
Big Five

hadsereg rendelkezett olyan számítógéppel, amely a faktoranalízis bonyolult mátrixalgebrai műveleteit el tudta végezni.) Tupes és Christal (1992) az Allport által kigyűjtött,
és Cattell által rövidített tulajdonságlista felhasználásával, négy korábbi katonákból álló
és négy civil mintán végzett kutatás faktorelemzésével egyaránt öt faktort mutatott ki, és
az egyes tulajdonságcsoportokba jórészt ugyanazok a tulajdonságok kerültek. A tulajdonságcsoportok (faktorok) – az eredeti angol elnevezésükkel és a magyar fordításukkal,
továbbá a csoportok magvát alkotó tulajdonságokkal – a következők voltak: 1. Surgency
(kiáradás, sürgés: beszédes, határozott, energikus); 2. Agreeableness (barátságosság: jó
természetű, kooperatív, bizalomteli); 3. Dependability (megbízhatóság: lelkiismeretes,
felelősségteljes, rendszeres); 4. Emotional Stability (érzelmi stabilitás: nyugodt, higgadt, s
nyugalmából nem könnyen kimozdítható); és 5. Culture (kulturáltság: intellektuális, kulturált, udvarias, független gondolkodású). Norman volt az egyik civil kutató, aki hozzájutott az imént említett belső katonai anyaghoz, és a kutatást egyetemi környezetben
megismételve megkapta ugyanazt az öt faktort, amit aztán egy darabig néhányan az ő
nevéhez kötöttek (Norman-Five, Norman 1963). A faktorok elnevezésében Norman
annyiban tért el elődeitől, hogy a 3. faktort Conscientiousnessnek (lelkiismeretességnek)
nevezte el. A későbbiekben ez a címke vált általánossá.
Az eddigiekből meglehetősen egyenes út látszik kirajzolódni az ötfaktoros modell
felé, ezért szinte érthetetlen, miért nem lett népszerű ez a kutatási vonal a kezdetektől.
Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy kevés pszichológus rendelkezik azzal a matematikai
vonzalommal és számítógépekkel, ami az ilyen leíró modellek kidolgozásához elengedhetetlen. A másik ok bizonyára az volt, hogy a laikusokhoz hasonlóan sok pszichológus találja szegényesnek az ilyen kutatások elméleti alapját és eredményeit a végtelenül
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17.1. KÉP 
„Ne sírj, baba!” –
a barátságosság és a segítőkészség
már egészen kicsi korban is
megnyilvánulhat

bonyolultnak tűnő emberi viselkedés leírására és értelmezésére. Az ötfaktoros modell
leglelkesebb híveivé váló kutatók legtöbbje kezdetben maga is a szkeptikusok táborát növelte. Az elégedetlenekhez tartozott a már említett Norman mellett Digman és Goldberg
is (lásd Goldberg 1993), akikből később az ötfaktoros modell legfőbb képviselői lettek.
Digman és Takemoto-Chok 1981-ben a következőképpen foglalta össze az addigi kutatások eredményeit: „Függetlenül attól, hogy tanárok osztályoznak gyermekeket, tiszti
iskolások vagy egyetemi hallgatók osztályozzák csoporttársaikat, avagy kiképző klinikus
pszichológusok jellemzik a tréningen részt vevőket, az eredmények lényegében ugyanazok: a különböző minták elemzésekor öt faktor tér vissza következetesen, azaz öt bizonyul robusztusnak.” (Digman–Takemoto-Chok 1981, 164–165.)
Digman egyik szervezője volt annak az 1980-ban Honoluluban rendezett konferenciának, ahová a személyiségleírással foglalkozó faktoranalitikus kutatókat hívták
meg, s ahol az ötfaktoros leíró modell voltaképpeni sikertörténete elkezdődött. Itt hangzott el először a Big Five kifejezés is a lexikális elemzésekben makacsul megjelenő öt személyiségleíró faktor megnevezésére.
Goldberg nyolcvanas években közel egy évtizeden át végzett faktoranalitikus kutatásai nyomán fokozatosan, hosszú, „ködben való botorkálás” után fedezte fel azt, ami „pedig végig a szeme előtt volt” (Goldberg 1993): a személyiségleíró szókincs nem kevesebb, de nem is sokkal több, mint öt faktor vagy dimenzió mentén rendezhető. Goldberg
az ötödik faktort az intellektus címkével látta el, külön aláhúzva, hogy az nem azonos az
intellektuális teljesítménnyel. Goldberg sok mintán, több rövidített tulajdonságlistán,
ugyanazokon az adatokon több különböző faktorelemzési eljárást is végrehajtva rendre

17. személyiségvonás-elméletek



31

17.1. TÁBLÁZAT  A Big Five faktorokhoz kapcsolódó néhány jellemző tulajdonság

Extraverzió/introverzió

Barátkozó, beszédes, vígkedélyű, energikus,
önérvényesítő, optimista

Hallgatag, visszahúzódó, félénk, távolságtartó,
zárkózott, önalávető

Barátságosság/barátságtalanság

Kedves, együttműködő, szeretetteljes, gyöngéd,
bizalomteli, tapintatos

Önző, zsarnok, könyörtelen, makacs, akaratos,
bárdolatlan

Lelkiismeretesség/könnyelműség

Rendszerető, szorgalmas, fegyelmezett, alapos,
pedáns, lelkiismeretes

Hanyag, rendszertelen, lusta, felelőtlen, link,
meggondolatlan

Érzelmi stabilitás/labilitás

Nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt, gondtalan,
magabiztos, laza

Feszült, ideges, szorongó, sértődős, lehangolt,
türelmetlen

Intellektuális nyitottság/zártság

Okos, találékony, lényeglátó, fantáziadús,
intelligens, éleselméjű

Buta, lassú felfogású, tompa, faragatlan, érdektelen, egyszerű

ugyanazokat a faktorokat tudta kimutatni, az ötfaktoros leíró modell tehát robusztusnak
bizonyult, s ez a legfontosabb érv a modell általánosíthatósága mellett.
Hozzá kell tennünk, hogy Goldberget is izgatta a kérdés, vajon elegendő-e öt faktor az egyének jellemzésében megmutatkozó változatosság megragadására. Goldberg
egyes elemzéseiben ki tudott mutatni egy hatodik, illetve hetedik faktort is, ezek azonban nem jelentek meg minden elemzésben, tehát nem bizonyultak eléggé robusztusnak
ahhoz, hogy alapfaktorként legyenek értelmezhetők. Az olykor megjelenő hatodik faktornak a kulturáltság, hetediknek pedig a vallásosság címkét adta, bár ez utóbbit periferikusnak ítélte a személyiség jellemzése szempontjából. Saucier és Goldberg (1998) 53
olyan tulajdonságot illesztettek a jellemzési listába, amelyek a korábbi tanulmányokban
nem illeszkedtek elég jól az öt faktorhoz. Elemzéseikben az öt faktortól teljesen függetlennek olyan tulajdonságok bizonyultak, mint a testmagasság, vallásosság, munkastátusz
és fiatalság, s viszonylag függetlennek olyan tulajdonságok, mint a divatkövető, csábító,
szép, férfias, igénytelen, humoros, gazdag, előítéletes, népszerű, népieskedő, ravasz, szerencsés. Ezekből mindössze a vallásossághoz és a vonzerőhöz társult több tulajdonság (ami
a faktorképzés feltétele). Ezeket a tulajdonságokat azonban a legtöbb kutató nem tartja
személyiségjellemzőnek.

A lexikális kutatás kiterjesztése más kultúrákra
Ahhoz, hogy az ötfaktoros modellt a személyiség szerveződésére általánosan érvényesnek
tekinthessünk, teljesülnie kell annak a kritériumnak, hogy ugyanaz a faktorstruktúra kimutatható legyen egészen különböző kultúrákhoz tartozó csoportoknál is. A nyolcvanas
évek végén holland és német nyelvterületen erősítették meg az ötfaktoros modellt, s az-
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óta több mint húsz országban elvégzett kutatások áttekintése (De Raad 1998; De Raad
– Perugini – Szirmák 1997; Saucier–Hampson–Goldberg 2000) alapján úgy tűnik, hogy
az eredmények – kisebb-nagyobb eltérésekkel – egy irányba mutatnak: az elemzések
többségében megkapták az eredeti öt faktort vagy annak valamely változatát. Nagyobb
eltérések főként az ötödik faktor értelmezésében adódtak. Ez a faktor egyes kutatásokban
a szokásos „intellektus” jelentéstől eltérően volt értelmezhető. A holland vizsgálatban
például önállóság és egy olasz vizsgálatban lázadó felhangot kapott (De Raad – Perugini
– Szirmák 1997).
A magyar nyelvű személyiségtaxonómiai kutatást Szirmák Zsófia végezte el egy holland taxonómussal, Boele De Raaddal együttműködve (Szirmák – De Raad 1994a, b).
A nagy magyar értelmező szótárból kigyűjtött, majd – az érthetőség, szélsőséges használat szempontjai alapján – 571 tagúra rövidített tulajdonságlistán négyszáz személy
jellemezte önmagát. A szerzők szigorúan véve csak négy faktort kaptak, ami megfelel a
Big Five első négy faktorának: extraverzió (életteli, ismerkedős, bőbeszédű vs. zárkózott,
hallgatag, visszahúzódó), kellemesség (emberséges, jószívű vs. öntelt, zsarnok, könyörtelen), lelkiismeretesség (megfontolt, precíz, alapos vs. rendszertelen, hanyag, link) és
érzelmi stabilitás (nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott vs. szorongó, sebezhető, túlérzékeny). Ötödikként egy gyenge, integritásnak (morális értelemben vett egyenességnek)
elnevezett faktort tudtak azonosítani (igazmondó, igazságos, szavatartó, kontra képmutató, tudálékos, fontoskodó, nagyravágyó, áskálódó, beképzelt, kapzsi, öntelt), ami különösen annak fényében érdekes, hogy a nyugati kultúrákban ötödik jellemzési szempontként
többnyire az emberek értelmességét, nyitottságát vagy önállóságát tartják fontosnak.

A személyiség alapdimenzióinak kérdőíves azonosítása
Amikor arra kérünk embereket, hogy azt ítéljék meg, hogy egy-egy tulajdonság (pl. szorongás) mennyire jellemzi őket, akkor voltaképpen azt kérjük tőlük, hogy idézzék fel,
hogy milyen gyakran, milyen sok helyzetben és milyen intenzitással viselkedtek a vonásnak
megfelelően. Ehelyett azonban az emberek többnyire az önmagukról vagy másokról alkotott összkép alapján hozzák meg ítéleteiket. A vizsgálatok másik lehetséges módszere a
kérdőíves módszer, ahol állításokat fogalmaznak meg. A kérdőívek tételei annyiban térnek
el a tulajdonságlisták egyszavas tételeitől, hogy a mondatokban rendszerint szerepel valamilyen feltétel arra vonatkozóan, hogy az adott viselkedés milyen körülmények között
fordul elő. A tulajdonságlistákban egyszerűen azt kell megítélnünk, hogy Jóska általában
agresszív-e, míg az agresszióra vonatkozó kérdőívben az állítások arra vonatkoznak, hogy
Jóska agresszív-e a beosztottaival vagy a futballmeccsen, az állatokkal stb., és hogy az agresszív viselkedés konkrétan mit is jelent, ütést, rákiabálást, gúnyos mosolyt stb. A kérdőívek egy vagy több skálából állnak, attól függően, hogy hány tulajdonságot mérnek.
Egy-egy skála több állítást (tételt) tartalmaz a szóban forgó tulajdonságra (vagy pszichológiai konstruktumra), például az agresszió megnyilvánulási módjaira különféle helyzetekben. Minél több az adott tulajdonságra vonatkozó állítást fogad el a személy érvényes-
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nek önmagára vagy egy másik általa értékelt személyre vonatkozóan, annál agresszívebbnek tekintjük a jellemzett személyt.
Eysenck a kérdőíves vizsgálatok faktorelemzéseiben három szuper- vagy óriásfaktort
(Giant Three) mutatott ki. Eysenck meggyőződése volt, hogy csak az elméletbe ágyazott személyiségleírásnak van létjogosultsága. Az egyedi különbségek leírásában és magyarázatában
azt vallotta, hogy az egészséges személyiség és a patológiás személyiség ugyanazon dimenziók
mentén írható le, s az alkalmazkodási zavart okozó patológiás viselkedésformák e dimenziók szélső értékeit foglalják el. Úgy képzelte, hogy a Jung, Cattell és Guilford által is feltárt
extraverzió-introverzió dimenzió mellett a két nagy patológiakör, a neurózisok és a pszichózisok alkothatnak egy-egy dimenziót, amelyen az egészséges emberek is elhelyezhetők.
Eysenck tehát elméleti előfeltevései és faktoranalitikus kutatásai alapján alkotta
meg az Eysenck Personality Questionnaire-t (EPQ, magyar változat: Eysenck–Matolcsi
1984), amelynek három skálája van: extraverzió, neuroticizmus és pszichoticizmus.
A többi leíró rendszerrel való összehasonlítás érdekében Eysenck néhány prototipikus vonással is jellemezte szuperfaktorait (Eysenck–Eysenck 1985). A faktorokhoz 9-9
tulajdonságot kötött. Extraverzió: aktív, asszertív, gondatlan, élénk, élménykereső, társaságkedvelő, túláradó, kalandkereső; neuroticizmus szorongó, lehangolt, emocionális,
bűntudatos, irracionális, alacsony önértékelésű, hangulatember, gyámoltalan, feszült;
pszichoticizmus agresszív, antiszociális, hideg, egocentrikus, személytelen, keményfejű,
érzéketlen, kreatív és impulzív vonásokat. Bírálói szerint ez utóbbit helyesebb lett volna
pszichopátiának elneveznie.
Eysenck még megérte a Big Five modell elterjedését, viszont kitartott háromfaktoros elképzelése mellett. A Big Five barátságosság és lelkiismeretesség faktorát a pszi
choticizmus faktorhoz kapcsolódó alacsonyabb szintű vonásoknak vélte, az intellektust
pedig egyszerűen nem tartotta a személyiségjellemzőnek.
A személyiség alapdimenzióit mérő kérdőívek újabb – ötfaktoros – nemzedéke  A Big

Five modell hatására egyre több olyan kérdőív jelenik meg, amely öt fő skála mentén
méri az egyéni különbségeket. Manapság népszerű a Costa és McCrae-féle „ötfaktoros
modell” (Costa–McCrae 1996), amely alapján készült a NEO-PI-R, majd a NEO-PI-3
kérdőív (Costa–McCrae 1992b). E szerzők előbb egy saját háromfaktoros modellt alkottak, amelyben az egyes faktorskálákhoz hat-hat alskálát soroltak: neuroticizmus: szorongás, ellenségesség, depresszió, éntudatosság, impulzivitás és sebezhetőség; extraverzió:
melegség, társaságkedvelés, határozottság, aktivitás, izgalomkeresés és pozitív érzelmek;
továbbá tapasztalati nyitottság a fantáziában, az esztétikai ízlésben, az érzésekben, a cselekvésben, a gondolkodásban és az értékválasztásokban. A tapasztalati nyitottság faktort
voltaképpen Eysenck-féle pszichoticizmus faktora helyett vezették be. A nyolcvanas évek
közepén modelljükhöz és tesztjükhöz két további faktort fűztek: barátságosság-kellemesség: bizalom, egyenesség, altruizmus, engedékenység, szerénység, lágyszívűség; és lelkiismeretesség: hatékonyság, rendszeretet, kötelességérzet, teljesítménymotiváció, önfegyelem, megfontoltság. A tesztben mindegyik tulajdonságot külön alskálák mérik. Ez alapján viszonylag árnyalt képet lehet alkotni a személyiségről.

34



negyedik rész. A S Z EMÉLY I S ÉGelméletek üzenetei a pedagógusok számára

A faktoranalitikus vonáskutatás bírálata
A bírálók szerint a szókincs, mint a tapasztalatok természetes „tárháza”, nem alkalmas kiindulási pont a tudomány számára: a laikus személyek ítéletei nyomán megrajzolt Big Five
olyan, mondják, mintha a piaci mértékegységek és mérések alapján építenénk fel a fizika
tudományát. Már az gondot okoz, hogy az egyes tulajdonságokat (szavakat) mindenki
kisebb-nagyobb mértékben másképp értelmezi. Az egyes kutatások eredményei nem
egyeznek meg tökéletesen. A korrelációs kutatások alapján nem lehet megállapítani,
hogy az öt átfogó viselkedéstendencia mögött milyen működő pszichológiai struktúrák
állhatnak. Azt is felvetik, hogy az öt faktor alapján csak korlátozottan jelezhető előre a
konkrét viselkedés, mert – különösen a tulajdonságlistás eljárás – nem veszi tekintetbe az
emberi viselkedés adott kontextushoz kötött természetét. A vonások használata, vagyis
mások minősítése a mindennapokban inkább gátolja a kommunikációt, sőt még az is kellemetlen, ha jó tulajdonságokat tulajdonítanak nekünk. S mivel a személyes ismerőseinkről minősítések helyett többnyire történeteket mesélünk, McAdams (1994) egyenesen
azt állítja, hogy a vonásokon alapuló ötfaktoros modell voltaképpen az „az idegen ember
pszichológiája” („the psychology of stranger”).
Ugyanakkor a mindössze öt átfogó dimenzióról szóló személyiségleíró modellt mint
makacs tapasztalati tényt a bírálók is elismerik, ezért ez a modell mindenki által elfogadható referenciakeret vagy személyiségtaxonómia az egyéni különbségek rendszerezésére.


A KLASSZIKUS VONÁSELMÉLETEK

A vonáselméletek képviselői úgy tartják, hogy a vonások a személyiséget alkotó belső
működő testi/lelki struktúrák. A vonások a viselkedésben nyilvánulnak meg, mégpedig úgy, hogy a viselkedést a helyzetek széles körében bizonyos irányban befolyásolják,
s ezáltal az emberek közötti viselkedésbeli különbségeket meghatározzák. A vonások
létezésére magából a viselkedés jellegzetes mintázataiból következtethetünk.
Cattell, Eysenck, Costa és McCrae az alapvető személyiségdimenziókra vagy faktorokra, korábbi terminológiával, a típusok szintjére helyezték a hangsúlyt. A típusok
ugyanúgy fokozati különbségekre utalnak az emberek között, csak átfogóbb viselkedéstendenciákra vonatkoznak. A vonáselméletek klasszikus képviselői szerint a vonások, illetve a típusok létező lelki mechanizmusokat, azaz a „személyiség” valós
struktúráját is tükrözik.

Allport vonáselmélete
Allport (Allport 1980) szerint a személyiségpszichológia különböző irányzatainak
alapfogalmai – képességek, ösztönök, érzetek, reflexek, szokások, érzelmek, attitűdök, faktorok stb. – közös jegye, hogy valamilyen „belső” tényezőre utalnak. Allport a
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személyiségvonás fogalmát emelte elmélete egyik központi fogalmává, s ezzel a belső
lelki tényezők létezését tagadó behaviorista szemlélettel szállt szembe.
A vonások hatása Allport szerint abban jelentkezhet, ha ugyanaz az esemény eltérő hatásokat vált ki különböző személyekben, mert eltérő vonásokkal rendelkeznek,
vagy ha különböző események hasonló hatást váltanak ki ugyanabban a személyben.
Különböző ingerek egyenértékűek (ekvivalensek) lehetnek abban az értelemben,
hogy hasonló választ váltanak ki (inger-egyenértékűség). S az is igaz, hogy ugyanaz az
érzés, gondolat vagy motívum egészen különböző viselkedéses válaszokban fejeződhet ki (válasz-egyenértékűség). Ami ezt a kétfajta egyenértékűséget aktívan előidézi,
az a feltételezett működő belső idegrendszeri/pszichológiai struktúra, amit Allport
személyiségvonásnak, illetve személyes diszpozíciónak nevezett.
A személyes diszpozíció (egyéni vagy személyes vonás) olyan egyénre jellemző
neuropszichikus struktúra, amely számos ingert funkcionálisan egyenértékűvé képes
tenni, valamint az alkalmazkodó és kifejező viselkedés egyenértékű formáit tudja
előidézni és irányítani. Allport szerint az ilyen személyes diszpozíciók valódi belső
létező struktúrák, amelyek a személy viselkedésének kisebb vagy nagyobb területeire terjedhetnek ki (beszélhetünk a viselkedést teljesen átfogó ún. uralkodó, a viselkedés néhány nagyobb területét átfogó ún. centrális, és sok, kevésbé kiterjedő
viselkedéstendenciáról, az ún. másodlagos diszpozíciókról), és ezek a diszpozíciók
a viselkedés következetességét idézik elő és tükrözik.
Az ún. általános vonás definíciója alapvetően azonos a személyes diszpozícióval.
Az emberek közti viselkedéses különbségek abból adódnak, hogy mivel az embereknek adott kultúrkörben hasonló körülményekhez kell alkalmazkodniuk, ezért
szükségképpen hasonló – noha nem teljesen azonos! – neuropszichikus struktúrákat alakítanak ki. Az általános vonások tekintetében ezért az adott kultúrán belül az
emberek többsége sikeresen összehasonlítható. A vonás megállapításának kritériuma valamely viselkedésmintázat előfordulási gyakorisága, megjelenésének intenzitása, illetve azoknak a helyzeteknek a sokfélesége, melyekben a viselkedés előfordul. Az
ilyen vonások megjelenése a népességben elvileg normál (harang alakú) eloszlást
követ.
Allport nehezen tudta elméletileg megkülönböztetni az ugyancsak belső struktúrák működését jelző motivációktól a vonásokat. Míg Allport szerint a motivációk
a viselkedés belső forrását jelentik, addig a vonások inkább a viselkedés stílusát írják
le. Csakhogy sok vonás motivációs természetű – lévén viselkedésmeghatározó tendencia, így ez a megkülönböztetés nem állja meg a helyét. (A motiváció alapú diszpozicionális elméletre még visszatérünk ebben a fejezetben.)
Allport (1980) szerint a temperamentum az egyén érzelmi természetének jellemző vonásaira utal, beleértve az emocionális hatásokra való érzékenységet, a reagálás
szokásos erejét és sebességét, hangulati beállítottságot, a hangulat intenzitásának és
változásainak összes jellemzőjét; e jelenségek mindegyikét az alkati sajátosságoktól
függőnek, s ily módon legnagyobbrészt örökletes eredetűnek tekintjük.
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Cattell vonáselmélete
A korszak másik jelentős személyiségkutatója, Raymond B. Cattell szerint a vonás
(trait) olyan mentális struktúra, amely a viselkedés szabályosságát (konzisztenciáját)
magyarázza, s amelyre a viselkedés megfigyeléséből következtethetünk. A személyiség a személyiségvonásokból tevődik össze (Cattell 1990).
Megkülönböztetett felszíni és forrásvonásokat. A felszíni (surface) vonások a viselkedés együtt járó megfigyelhető jellemzői. Az orvoslásban az ilyen együtt járásokat tünetegyüttesnek (szindrómának) nevezik. A forrás- (source) vonások azok a belső strukturális
változók, amelyek a felszíni együtt járások hátterében állnak. A forrásvonások azonosak
a faktoranalízissel általa feltárt 16 faktorral. A forrásvonások lehetnek dinamikus vonások (amelyek valamely cél elérésére késztetnek), készségjellegű vonások (amelyek a
célelérés hatékonyságával kapcsolatosak) és temperamentumvonások (amelyek a célelérés módjának veleszületett jellemzői (pl. sebesség, energia vagy érzelmi érzékenység).
Cattell azonban ki is fejti, hogy konkrétan milyen mentális struktúrák működését tükrözhetik a forrásvonások.
Ha ismerjük, hogy ki milyen vonással milyen mértékben rendelkezik, és hogy
adott helyzetben melyik vonás milyen mértékű szerepet játszik, akkor Cattell szerint
kiszámítható az ember viselkedése.

Eysenck vonáselmélete
Hans J. Eysenck hierarchikus személyiségelméletében (Eysenck–Eysenck 1985) az
egyéni különbségek (a viselkedés személyek közötti eltérései) négy szinten írhatók
le. A legalsóbb szinten azokról a konkrét reakciókról beszélhetünk, amelyeket a személy az adott helyzetekben ad, voltaképpen a folyamatosan változó viselkedést. Sok
reakciónk csak egyetlen helyzetben és időpontban fordult elő, más helyzetekben és
időpontokban nem, tehát egyáltalán nem jellemző ránk. Az egyéni különbségek
szempontjából izgalmasabbak azok a második szinten leírható szokásszerű reakciók,
amelyek a különböző helyzetekben vissza-visszatérnek. Az ilyen szokásszerű reakciók együtt járó – korreláló – mintázatait a harmadik, már elvontabb szinten vonásfogalmakkal írjuk le. S végül az együtt járó vonások csoportjait képviselik a negyedik
szinten a legátfogóbb vagy legszélesebb kategóriák, a típusok. A vonások együtt járásának kimutatására szolgál a faktoranalízis elnevezésű statisztikai eljárás, és együtt
járó csoportokat képviselik a faktorok. Az eysencki leíró típusfogalom tehát végső
soron a viselkedésmintázatok együtt járásán alapul, s így élesen eltér az allporti vagy
köznapi ideáltípus felfogásától, amelyben a viselkedést bizonyos jegyek sztereotip
mintáihoz hasonlítjuk.
Eysenck elméletében szakított a típus és a vonás hagyományos – „minden vagy
semmi” jellegű – kategorikus felfogásával is. Azok a viselkedésmódok, amelyekből a
vonásra következtetünk, különböző gyakorisággal és intenzitással fordulhatnak elő,
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következésképpen az ezeket leíró fogalmak – a vonás és a típus – is folytonos (kontinuus vagy dimenzionális) változókként képzelhetők el: mindenki különböző mértékben rendelkezik hajlamokkal. Adott tulajdonság tekintetében a kontinuumon vagy
dimenzión mindenki más ponton helyezkedik el, legtöbben az átlaghoz közeli értéket vesznek fel és szélsőségesen magas vagy alacsony értéket csak kevesen adnak.
Példának okáért a legtöbben közepes mértékben agresszívek, szélsőségesen alacsony
vagy magas agresszivitást csak kevesen mutatnak. Ezt a sok tulajdonság esetében érvényesülő összefüggést harang alakú, ún. Gauss- vagy haranggörbe írja le. A típus és
a vonás fogalma ebben az értelemben megegyezik egymással, ezért a típus szintű
leíró dimenziókat olykor Eysenck is szupervonásként emlegette. Végül megemlítjük,
Eysenck szerint a típus szintű, általános viselkedéstendenciák köthetők idegrendszeri tényezőkhöz (lásd később).

A modern vonáselméleti megközelítések
A modern vonásdefiníciók inkább leíró jellegűek. Johnson például röviden így definiálja a vonásokat: a vonások a gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés olyan konzisztens mintázatait jelentik, amelyek az egyik embert megkülönböztetik a másiktól ( Johnson 1997). Ez a definíció tehát három elemet, a gondolkodás, az érzések és a viselkedés mintázatait, az emberek összehasonlítását és – ki nem mondva, de beleértve – a
viselkedés konzisztenciáját emeli ki. Ebben a modern kézikönyvek nagyjából megegyeznek. Ez a definíció nem szól arról, hogy ezek a mintázatok milyen tényezők
következtében állnak elő. A lehetséges okokra és magyarázatokra a későbbiekben
visszatérünk.

A vonáselméletek bírálata
A vonásfogalom bírálata két vonulatba sorolható, s e bírálati szempontok kis eltérésekkel újra és újra megfogalmazódnak:
1. A vonások mint különálló pszichológiai struktúrák feltételezésének alapkövetelménye, hogy bizonyos viselkedésmintázatok konzisztensen, bizonyos állandósággal megjelenjenek, vissza-visszatérjenek a személy életében. Ám az emberek
viselkedése sokkal inkább a változó helyzetekhez igazodik, s ennek megfelelően
alapvetően inkonzisztens. Ezért a vonások létezésének feltételezése minden alapot nélkülöz, a vonásfogalmak nem lehetnek alkalmasak sem a viselkedés tudományos igényű előrejelzésére, sem magyarázatára.
2. Még ha a viselkedéskonzisztencia igazolható is lenne, akkor is kérdéses, hogy a
vonások a viselkedés valóságos szerveződésére utalnak-e, ahogyan azt a klasszikus vonáselméletek képviselői (pl. Allport is) feltételezik. Vannak olyan kutatók
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(pl. Mischel), akik amellett érvelnek, hogy a faktoranalízissel feltárható alapdimenziók nem a valós, működő személyiségszerkezetet, hanem csupán a megfigyelő fogalmi rendszerének sajátosságait tükrözik. Az ún. gyenge vonáselméletek képviselői szerint a vonások csupán a viselkedés leírására és előrejelzésére szolgáló, a
megfigyelők által alkotott fogalmi konstrukciók, leíró kategóriák, amelyek nem utalnak a viselkedés valóságos mechanizmusaira.
Kérdés, hogy ezek a bírálatok milyen kutatási adatokon alapulnak, és mennyire állják
meg a helyüket. Először a konzisztenciakritikát tekintjük át, az arra adott válaszokkal,
és a válaszok nyomán kibontakozó interakcionista szemlélettel foglalkozunk, majd
áttérünk a második a második érv tárgyalására. Annyit előrebocsátunk, hogy egyik
érv sem állta a bírálatokat és a vonásokkal a továbbiakban is számolnunk kell és
lehet.

A viselkedéses konzisztencia megkérdőjelezése
A viselkedés-konzisztencia fogalmilag azt jelenti, hogy a viselkedés, de legalábbis annak jellemzői nem változnak különböző helyzetekben és időpontokban. A vonások
esetében ez a konzisztencia nyilvánvalóan csak viszonylagos lehet: csupán a személyek rangsora állandó az egyes viselkedésjellemzők mentén a különböző helyzetekben (ún. relatív konzisztencia). Magyarán, egy csoportban a legagresszívebb ember
sem mindig viselkedik egyformán agresszíven, de minden helyzetben ő viselkedik a
legagresszívebben a többi emberhez képest, míg a legbékésebb ember, noha dühös
lehet bizonyos helyzetekben, mégis ő marad a legbékésebb a többiekhez képest. Nagyon hamar felmerült azonban, hogy a viselkedésben ki tudunk-e mutatni annyi
konzisztenciát, amennyi a vonásfogalmak tudományos igényű használatához elégséges? Ha a relatív konzisztencia nem érvényesül, márpedig kezdetben erre utaló adatokat kaptak, akkor honnan támadhat az a mindennapos benyomásunk, hogy az emberek bizonyos tulajdonságokkal, állandó jellemzőkkel rendelkeznek?
A vonásfogalmak által feltételezett viselkedés-konzisztenciát kérdőjelezte meg
Hartshorne és May 1928-ban végzett korai vizsgálata (lásd Allport 1980). A gyermekek becsületességet vizsgáló 23 ún. „viselkedéses jellemtesztben” az előforduló
cselekedetek − pl. lopás, puskázás, hazugság, csalás − között, valamint az egyes cselekedetek és a becsületesség felnőttek általi megítélése között számolt korrelációt,
és az értékek nagyon alacsonynak (0,3 körülinek) bizonyultak. Ebből a kutatók azt a
következtetést vonták le, hogy empirikusan nem igazolható a becsületesség mint egységes személyiségvonás létezése.
Allport nem fogadta el ezt a következtetést, mondván, hogy az egyes viselkedéses
megnyilvánulások más-más vonáshoz is tartozhatnak (pl. valaki a felnőtt szeretetének megőrzése végett is hazudhat, nemcsak becstelenségből), továbbá lehetségesnek
tartotta, hogy a vizsgált életkorban még nem alakult ki a becsületesség vonása. A 0,3
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körüli korrelációt sem tartotta alacsonynak, mivel az egyes viselkedésformákat túl
sok egyéb tényező is meghatározza. Így Allport szerint vonások létezését nem cáfolják a velük inkonzisztens cselekvések és szokások.
A legjelentősebb vonáskritikai hullám a 60-as évek végétől Walter Mischel nevéhez köthető, aki górcső alá vette azokat a tanulmányokat, amelyekben vonásítéleteket és a vonások viselkedésmutatóinak kapcsolatát kutatták. Következtetése szerint
a vonásokat meghatározó válaszminták nem korrelálnak egymással még nagyon hasonló helyzetekben sem (Mischel 1968). A legtöbb kutatásban talált 0,3 körüli korrelációs értéket Mischel személyiség-együtthatónak nevezte el.
Mischel bírálata óriási hatást váltott ki, szinte a személyiség fogalmát kérdőjelezte meg: ha nincsenek állandó viselkedésmintázatok, akkor nincs értelme személyiségről beszélni. Ám e bírálat hatására született néhány olyan elméleti és empirikus
tanulmány is, amely az emberekről alkotott mindennapos benyomásainkat tükröző
viselkedéskonzisztenciát mégiscsak képes volt kimutatni (Carver–Scheier 2006).
A vonásfogalom védelmében mindenekelőtt az merült fel, hogy amikor valakit valamilyen vonással, például agresszivitással jellemzünk, akkor azt gondoljuk, hogy a vonással
kapcsolatos viselkedése újra és újra megjelenik, noha nem feltétlenül minden helyzetben. Ezért magas korrelációt csak akkor kaphatunk, ha az adott vonással kapcsolatos
viselkedésből tágabb időintervallumban gyűjtünk adatokat. S valóban, ha az azonos
vonásra vonatkozó viselkedéses adatokat hosszabb időszakra vonatkozóan összesítjük,
akkor az így kapott jelentősen magasabb (0,8 körüli) korrelációs értékek azt jelzik,
hogy a viselkedés a vonásjellemzésnek megfelelően konzisztens (Epstein 1979).
Felmerült az is, hogy a konzisztencia nem minden vonás esetén érvényesül egyformán (Bem–Allen 1974). Elképzelhető például, hogy valaki gyakran keresi a társas
helyzeteket (konzisztensen extravertált), viszont a szorongása ingadozik a különböző társas helyzetekben (szorongása nem konzisztens). A vonás és a viselkedés közötti
korreláció attól függ, hogy milyen viselkedést mérünk.
Ugyancsak felvetődött, hogy a következetesség maga is felfogható személyiségvonásként, azaz vannak olyan emberek, akik a viselkedése általában konzisztensebb másokénál. Magas konzisztenciát a következetes embereknél várhatunk.
Snyder (1974) úgy találta, hogy az is fontos személyiségváltozó, hogy ki mennyire akar megfelelni a környezete elvárásainak (mennyire önmonitorozó). Aki mindig
a környezethez igazítja a viselkedését, nyilvánvalóan változóbb lesz a személyiségvonásait tekintve is, mint aki ezzel nem törődik, és mindig a saját tulajdonságaival
összhangban cselekszik. Ha ezt a hatást is kivonjuk, akkor megint sokkal magasabb
konzisztenciaértékeket kapunk.
A legfontosabb érvként az fogalmazódott meg, hogy amikor valakit egy vonással jellemzünk, akkor egyszerre többféle viselkedéses megnyilvánulást valószínűsítünk,
azaz „globális” megállapítást teszünk. Ha például valakit agresszívként jellemzünk,
akkor ez kifejeződhet verbálisan, metakommunikatív úton, tettlegességben, s ezeken
belül is többféleképpen. A megoldás az lehet, ha a globális vonásjellemzést e több viselkedéses megnyilvánulás valamiféle összesített mutatójával (ún. többcselekvéses kri-
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térium) korreláltatjuk (Fishbein–Ajzen 1974), és nem emelünk ki egyetlen elemet,
mondjuk a tettlegességet. Ha az agresszió több viselkedéses megnyilvánulását együttesen vesszük figyelembe, akkor megint csak jóval magasabb korrelációt kapunk a
vonásjellemzés és a viselkedéses adatok között.
Megfelelő elméleti keretben és módszerekkel tehát igazolható a viselkedés vonásszerű konzisztenciája. Tehát létezik valamiféle többé-kevésbé stabil belső, testi/lelki
struktúra az emberben, ami meghatározza viselkedése jellegét, s amivel kapcsolatba
lép a környezetével. Kézenfekvő, hogy a viselkedésre jelentős hatást gyakorol a fizikai
és a szociális környezet, de a viselkedés változatosságának okai nem kereshetők kizárólag külső, környezeti hatásokban sem. A viselkedés modern magyarázatai azonban
a viselkedés okait a személyiség és a környezeti hatások interakciójaként értelmezik.


AZ INTERAKCIONISTA SZEMLÉLET
A SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIÁBAN

Az interakcionista szemlélet megértéséhez induljunk ki egy példából. Ismerünk olyan
embereket, akik a munkahelyükön csendesen tűrik a főnökük rigolyáit, otthon viszont
visszaszólnak a házastársuknak, de olyanokat is, akik éppen fordítva, a munkahelyükön
harciasak, otthon viszont nyusziként viselkednek. A személy viselkedése nem állandó
(konzisztens), sokkal inkább a különböző helyzetekben mutatott viselkedésének a mintázata jellemzi. Bizonyos helyzetekben például következetesen agresszív, más helyzetekben pedig nem. Vagyis az jellemez bennünket, hogy milyen helyzetekben vagyunk agresszívek, és milyenekben nem. Egy csoportban sorba rakjuk az embereket valamilyen
személyiségjellemzőjük alapján, akkor a személyek rangsora a különböző helyzetekben
eltérhet egymástól, de az azonos vagy nagyon hasonló helyzetekben a rangsor megegyezik,
azaz a személyek az egyes helyzetekben önmagukhoz képest következetesen viselkednek.
A viselkedésünknek ezt a következetességét fejezi ki a koherencia fogalma. Erre a koherenciafelfogásra épít a személyiség kölcsönhatáselvű, ún. interakcionista szemlélete (Magnusson–Endler 1982).
Ennek megértéséhez be kell vezetnünk két statisztikai fogalmat, a főhatás és az interakció fogalmát. Főhatáson azt értjük, ha valamely tényező (a statisztika nyelvén független
változó) mindenképpen kifejti hatását egy másik tényezőre attól függetlenül is, hogy egy
második vagy harmadik tényező hatása érvényesül-e. Ha például valakinek valamely negatív tulajdonságát felemlegetik (környezeti hatás), mindig bosszankodni fog függetlenül
attól, hogy férfiról vagy nőről, idősebb vagy fiatalabb emberről van szó. A szorongással jellemezhető ember mindig jobban izgul másoknál, mindegy hogy milyen helyzetben van.
Az interakció fogalma azt jelenti, hogy valamely tényező hatása egy másik tényezőre
további tényezők hatásától is függ. Az előző példáknál maradva: Mindenki bosszankodik,
ha felemlegetik negatív tulajdonságait, de ez a hatás attól is függ, hogy milyen korú emberről van szó. A serdülők sokkal élénkebben fejezik ki bosszúságukat, míg az idősebbek
rezignáltabban vehetik ugyanazt a megjegyzést tudomásul. A bosszantás hatása ebben a
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példában tehát attól is függ, hogy valaki milyen életkorú. A másik példában azt tapasztalhatjuk, hogy a szorongó ember jobban izgul másoknál, de csak akkor, amikor stressz
helyzetbe kerül. Ha nincs stresszhelyzetben, ez a különbség nem vagy alig jelentkezik.

A viselkedés meghatározói: a személyiség vagy a szociális helyzetek?
A vonáselméletek (s általában a személyiségpszichológia) feltevése szerint a személyiségvonások a helyzettől függetlenül kiváltják a nekik megfelelő viselkedést. Ennek ellenkezője
lenne az a felfogás, hogy egy adott (társas) helyzet mindenkinél kiváltja a helyzetnek
megfelelő viselkedést, függetlenül attól, hogy milyen személyről van szó. Egyik magyarázat sem igaz így általánosságban.
Az interakcionizmus szemlélete szerint a személyiség hatása csak bizonyos helyzetekben érvényesül, másokban nem. S fordítva: adott helyzet csak bizonyos személyeknél
váltja ki a helyzetnek megfelelő adott viselkedésmódot, másoknál nem. A gyakorta idézett példa szerint az utcán elesett ember csak bizonyos emberekből váltja ki a segítségnyújtást, és az emberek segítségnyújtó hajlama is csak bizonyos helyzetekben nyilvánul
meg. Azt is kérdezhetjük: vajon az emberek általában azért mulasztják-e el a segítségnyújtást, mert olyanok a személyiségvonásaik (pl. nem elég segítőkészek) (személyhatás), vagy inkább azért, mert a helyzet (pl. mások jelenléte) ezt váltja ki belőlük (helyzethatás)? A válasz az, hogy az emberek segítőkészsége nem állandóan nyilvánul meg, és az
is változik, hogy ki milyen helyzetekben segít (személy-helyzet interakció).
Természetesen végtelen számú helyzetbe kerülhetünk. A különböző helyzetek nyilvánvalóan nem egyformán hatásosak. Vannak ún. gyenge helyzetek, amelyekben a személyiségvonások szabadon érvényesülhetnek (ilyen lehet egy baráti társaság), de vannak
erős helyzetek is, ahol a személyiségvonások alig érvényesülnek, mert szigorú szabályok
határozzák meg a viselkedést (iskolai órán, misén vagy a hadseregben). (Természetesen
egy baráti társaság is lehet erős helyzet, ha határozottak az elvárások a személy viselkedésével kapcsolatban, és az iskola is lehet olykor gyenge helyzet, amikor fellazulnak a szabályok vagy következetlenek a pedagógusok a szabályok betartatásában.)

Dinamikus interakció
Dinamikus interakcióról azért beszélünk, mert a személyiség- és környezeti hatások, valamint a viselkedés kölcsönösen és folyamatosan befolyásolják és változtatják egymást,
illetve egymás hatásait (Magnusson–Endler 1982). Ebben az esetben a hangsúly azon
van, hogy a viselkedésünk nemcsak „elszenvedi” a belső (személyből fakadó) és külső (a
fizikai és szociális környezetből érkező) hatásokat, hanem maga is visszahat ezekre a belső és külső tényezőkre, és ezek az oda-vissza kölcsönös hatások nem szűnnek meg egy
pillanatra sem. A helyzetekbe az ember leggyakrabban nem véletlenszerűen kerül.
Ugyanakkor egy bizonyos helyzet választása további helyzeteket is magával vonhat, azaz
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– ha áttételesen is – bizonyos kényszerhelyzeteket sokszor magunk hozunk létre. Például
amikor egyetemre jelentkezünk, akkor ezzel a szabadon választott döntéssel óhatatlanul
bizonyos kényszerhelyzetek, pl. óralátogatás, vizsgák is velejárnak. Bizonyos helyzetek
választásával továbbá korlátozzuk azt is, hogy milyen más lehetséges helyzetekbe kerülhetünk. Például az egyetemen meglehetősen nagy szabadságot élvezünk, hiszen eléggé
sokféle előadást hallgathatunk, sokféle érdekes emberrel találkozhatunk, sok érdekes
helyre juthatunk el, bevonódhatunk az egyetem közéletébe, kirándulásokon vagy vitaesteken vehetünk részt, önkéntes munkát vállalhatunk és bulizhatunk is. Jórészt rajtunk
múlik, hogy miből vesszük ki részünket. Ezzel szemben a legtöbb munkahelyen radikálisan csökken azoknak a helyzeteknek a változatossága, amelyekbe bekerülhetünk, s nagyon korlátozott a választási lehetőségünk is.
Mivel az emberek bizonyos helyzeteket preferálnak, s legtöbbször ugyanazokban a
helyzetekben találkozunk velük, ez részben magyarázhatja a megfigyelőknek azt a benyomását, hogy a személyek viselkedése konzisztens és stabil a különböző helyzetekben
(Mischel 1982). A viselkedés konzisztenciájának megőrzését maga a dinamikus interakció is elősegítheti. Ezt a dinamikus interakciók fajtái kapcsán mutatjuk be.
A dinamikus interakció három formáját különítette el Scarr és McCartney. A reaktív
interakció azt jelenti, hogy mivel a személy a különböző helyzeteket hajlamos hasonlóan
értelmezni, ezért hasonlóan is reagál rájuk. Az evokatív interakció esetén a személy a viselkedése révén hasonló reakciót vált ki a különböző helyzetekből, nevezetesen a többi emberből (pl. ha szomorúak vagyunk, akkor a legtöbb ember vigasztalni fog bennünket), s
ezzel hasonló helyzeteket teremt maga körül. A proaktív interakció esetén a személy olyan
(egymáshoz hasonló) helyzeteket választ ki vagy keres fel, amelyek megfelelnek a hangulatának vagy vonásainak, s így fenntarthatja addigi viselkedését. Ez külön-külön mind
magyarázhatja a viselkedés konzisztenciáját (Scarr–McCartney 1983).

Az interakcionista szemlélet a pszichológiai elméletekben
A modern interakcionizmus nem a semmiből pattant elő, a pszichológia nem diszpozicionális, hanem ún. dinamikus szemléletű megközelítéseiben már jóval korábban felmerült. Példának okáért Kurt Lewin (1972) jól ismert mezőelméletében a tényleges viselkedés az egyén és környezet függvényében határozható meg. A környezet ebben a felfogásban lehet fizikai (amilyen az objektív valóságában) és pszichológiai „élettér”, ahol a
tárgyak a pszichés funkciójuk szerint – az ún. felszólító jellegük alapján – képviselik magukat. Lewin saját fogalma az ún. pszichológiai mező azokat a viselkedésre ténylegesen ható
tényezőket jelenti, amelyeket a személy aktuális motivációi határoznak meg. Egyszerűen
szólva, a környezetemből azt veszem észre, amire motivált vagyok, például az előttem
lévő vizes palacknak egészen más a jelentősége, ha szomjas vagyok, mint amikor nem.
Ugyancsak interakcionista szemléletű a humanisztikus pszichológiát képviselő, nálunk kevésbé ismert pszichiáter, Angyal András elmélete. Ő a szervezet és a környezet
egységét a „bioszféra” fogalmával ragadta meg. Lewinhez hasonlóan megkülönböztette a
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fizikai és pszichológiai környezetet (surrounding kontra environment). Elképzelése szerint a szervezet és a környezet között változó mértékű feszültség keletkezik. Amikor az
organizmus a saját működési elvét (késztetéseit) tolja előtérbe, akkor az autonómia elve
érvényesül, amikor viszont a környezet értékeit engedi érvényesülni, akkor a heteronómia
elvének érvényesüléséről beszélhetünk. Mindkét elv fontos, s mindkettő visszaköszön
más elméletekben is (a legismertebb Piaget asszimiláció és akkomodáció fogalma, lásd
14. fejezet). E két elv váltakozva, pontosabban egymással konfliktusban uralja életünket.
A konfliktust meghaladó magasabb rendű alkalmazkodást a környezeti értékek saját értékként való felismerése jelentheti. Ezt Angyal a homonómia fogalmával írta le. Itt arról
van szó, hogy mintegy magamévá teszem a környezet vagy a természet követelményeit,
felismerem és elhelyezem magam a környezetemben, magamat a világ részének tekintve,
ahol a saját autonómiám a világ rendszerébe illeszkedően valósul meg (Angyal 1941).

A modern interakcionizmus
Mischel vonáselmélettel kapcsolatban megfogalmazott kritikája nem volt haszontalan.
Bírálatának legnagyobb haszna abban volt, hogy fellendítette a viselkedéskonzisztencia
elméleti, és még inkább az empirikus kutatását. Általánossá vált a viselkedésre gyakorolt
személyiségtényezők és a környezeti hatások interakcionista felfogása. Kevés olyan modern pszichológiai elmélet létezik, amely ne lenne interakcionista szemléletű. Magnusson
és Endler 1977-ben így foglalta össze a modern interakcionizmus négy fő posztulátumát:
 A megvalósuló viselkedés a személy és az aktuális környezete közötti folytonos, több-

irányú hatások és ellenhatások, jelzések és visszajelzések függvénye.

 A személy az interakció aktív szereplője.
 A viselkedésre a személy kognitív és a motivációs mechanizmusai (s nem a vonások!)

gyakorolnak hatást.

 A viselkedésre gyakorolt környezeti hatások pedig attól függenek, a személy hogyan

észleli, azaz milyen pszichológiai (pl. kognitív/motivációs/érzelmi) jelentést ad a helyzeteknek.

A modern interakcionizmus tehát nem zárja ki a belső strukturális tényezőket, de azokat
nem vonásként, hanem kognitív, emocionális és motivációs folyamatokként értelmezi.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy a vonások hogyan értelmezhetők ebben az interakciós keretben, meg kell ismernünk azt a megközelítést, amely elsőként a pszichológiai mechanizmusok feltárását tűzte célul maga elé, s csak másodsorban foglalkozott az egyéni különbségek kérdésével.
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AZ EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK MOTIVÁCIÓ ALAPÚ
MEGKÖZELÍTÉSE

Allport vonáselméletével párhuzamosan dolgozta ki Murray motivációs alapú személyiségelméletét. Murray fontos, mondhatnánk iskolateremtő, ám nem kellően méltányolt
szerepet töltött be a személyiségpszichológiában. Murray a pszichoanalízis felől érkezett
az akadémikus pszichológia berkeibe. Megközelítésének lényege abban ragadható meg,
hogy az emberi lelki működést helyezte előtérbe, nem elégedett meg a viselkedés felszínes
leírásával. Fő törekvése az egyéni viselkedés magyarázata és az emberek közötti eltérések
megértése volt, amit az egyén motívumainak alapos feltárásával és elemzésével vélt megoldhatónak.
A szükségletek természetüknél fogva pillanatról pillanatra változnak, felmerülnek,
erősödnek és megfelelő célirányos viselkedés révén kielégülnek. Megkülönböztette az
ún. elsődleges (biológiai) és a másodlagos (pszichológiai) szükségleteket. Ez utóbbiak
közé sorolta egyebek mellett azokat az emberi szükségleteket, amelyek később alapos
kutatás tárgyaivá váltak: teljesítményszükséglet, társas (affiliációs) szükséglet, hatalomszükséglet. A megvalósuló viselkedés főként azon múlik, hogy milyen szükséglet kerül
éppen előtérbe. Ugyanakkor bizonyos szükségletek egyes embereknél jellemzően erősebben nyilvánulnak meg, mint másoknál, és Murray szerint ez a legfontosabb, ami megkülönbözteti az embereket egymástól. Murray tehát a vonások helyett a motívumokkal
magyarázta az emberek közötti viselkedésbeli eltéréseket. A motívumok az emberi viselkedés hátterében álló folyamatokra utalnak, és így alkalmasak a viselkedés magyarázatára. Az első feladat tehát a viselkedés hátterében álló motívumok természetének megértése. Úgy is mondhatjuk, hogy ebben a megközelítésben a kiindulópont a személyiség
mint működő rendszer leírása, amelyben a viselkedés „mozgatórugóinak” megértése elengedhetetlen, és csupán másodlagos az egyéni különbségek leírása a működő rendszerben azonosított struktúrák és folyamatok alapján (Murray 1938).


AZ EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK ÉRTELMEZÉSE
A SZOCIÁLISTANULÁS-ELMÉLET KERETÉBEN

Alapvetően más kiindulópontból magyarázta Mischel az egyéni különbségeket. Alternatív szociálistanulási elméletében Mischel ugyancsak a személyiségből mint működő
rendszerből indult ki, de úgy vélte, hogy a vonások, mivel nem létező pszichológiai mechanizmusok, nem alkalmasak a viselkedésbeli eltérések magyarázatára. Elméletével a
személyiségpszichológia – egyébként saját maga által előidézett – válságából való kilábaláshoz járult hozzá.
Mischel szerint az alkalmazkodáshoz az szükséges, hogy megtanuljuk, hogyan viselkedjünk az egyes szociális helyzetekben. Az emberek képesek finom megkülönböztetéseket tenni a helyzetek között, s nem pusztán általános hajlamaiknak (diszpozícióiknak
vagy vonásaiknak), hanem korábbi tapasztalataikra építve a helyzeteknek megfelelően vi-
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selkednek. Ebben döntő a megerősítés, amit a személy az adott helyzetekben kap – pontosabban a megerősítés kognitív leképeződése, illetve szubjektív megélése.
Bár a tanult viselkedésminták alapvetően a helyzetekre specifikusak, az egyik helyzetben megerősített (megtanult) viselkedés átterjedhet (generalizálódhat) más hasonló
helyzetekre is. Ennél fogva aktuális helyzet személyes jelentését a hasonló helyzetekben
átélt korábbi tapasztalatok, azaz a személy tanulási előtörténete határozza meg. A jelen
helyzetben megvalósuló viselkedés Mischel szerint attól függ, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a személy hogyan értelmezi „kódolja” az ingereket, azaz mi a helyzet szubjektív
jelentése a személy számára. A korábbi tapasztalataink alapján azt is megtanuljuk, hogyan
kezeljük az adott helyzetet, azaz mennyire vagyunk kompetensek, és hogyan tervezzük
meg a viselkedésünket. Ugyancsak a korábbi tapasztalatainkra építve tudjuk felmérni,
hogy mik lesznek viselkedésünk várható következményei, és hogy mennyire fontosak számunkra az elérendő célok.
A megtapasztalt megerősítések története mindenkire személyesen jellemző. Például ha
egy első osztályos tanulónál azt erősítjük meg, hogy amikor a leckeírással nehézségei támadnak, akkor tanácsot kérjen, és azután maga oldja meg a feladatot, akkor az önálló
erőfeszítést fogja előnyben részesíteni és kompetensnek fogja magát érezni, örömmel néz
a következő feladat elé, és így tovább. Ha viszont hisztizni kezd, és megoldjuk helyette a
feladatot, akkor azt a vélekedését erősítjük meg, hogy ő ügyetlen, viszont kellő érzelmi
jelenettel erőfeszítés nélkül is elérheti céljait.
Mischel úgy vélte, hogy az emberek viselkedésében tapasztalt jellemző eltérések okai
ezekben a tanult kognitív mechanizmusokban keresendők. A kognitív folyamatainkban
is különbözünk egymástól, ezért ezek is változóknak tekinthetők, de a vonásokkal ellentétben nem fokozati (dimenzionális) eltéréseket írnak le. Melyek azok a szociális-kognitív
személyváltozók (Mischel 1982), amelyekben az emberek eltérnek egymástól?
 Személyes konstruktumok és kódolási stratégiák: mindannyian különböző fogalmakkal

írjuk le és kategorizáljuk a helyzeteket és eseményeket, amelyeket megtapasztalunk.
Ugyanazt az eseményt, mondjuk egy vizsgát, egyikünk veszélyesnek másikunk erőfeszítést kívánó helyzetnek, harmadikunk, bár ez ritkább, izgalmas és érdekes próbatételnek tekinthet.
 Elvárások: milyen események követhetik egymást, és mit gondolunk eltervezett és
végrehajtott viselkedésünk következményeiről. Például mit gondolok arról, hogy a
vizsgán a tanár mit fog kérdezni, mi lesz a következő kérdése, ha így és így válaszolok,
milyen válaszokat fog jól értékelni.
 Tervek és önszabályozó rendszerek: milyen célokat és részcélokat állítunk magunk elé,
hogyan vezéreljük viselkedésünket és ellenőrizzük céljaink elérését. Például a vizsgára miből, hogyan, milyen időbeosztással készülök, ismétlek-e, lemondok-e más izgalmasabb tevékenységekről.
 Kompetenciák: mennyire és miképpen vagyunk képesek céljaink elérése érdekében
hatékony viselkedésmódok kialakítására és végrehajtására. Például jól tudok-e tanulni, képes vagyok az anyag megértésére.
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 Szubjektív értékek és preferenciák: mennyire tartjuk jónak vagy fontosnak a kitűzött cé-

lokat és viselkedésünk eredményét. Nyilván másként fogunk neki a vizsgának, ha az
előmenetelünk szempontjából fontosnak, mint ha feleslegesnek találjuk a tantárgyat.
 Érzelmek: milyen érzelmi válaszok és fiziológiai reakciók keletkeznek bennünk. Például utálom vagy szeretem-e a tanulást, a tanárt, hogyan viselem a kényszerű várakozást felelés előtt.

Helyzet-személyiség interakció Mischel elméletében
Mint azt korábban láttuk az ember külvilággal való kapcsolata kétirányú: a viselkedése
hat a társas környezetre (pl. alakítja, sőt választja az interperszonális helyzetet, amivel
szembesül), a helyzet pedig, ami így megteremtődik, visszahat az egyénre. A helyzet aktiválja az említett kognitív-affektív folyamatokat is. Az így megvalósuló viselkedés az
egyénre jellemző mintázatot mutat a különböző helyzetekben. Mischel szerint: az egyéni különbségek „ha – akkor” egységekben elemezhetők. Ha bizonyos helyzetben vagyok, akkor
így viselkedem. Például az egyik helyzetet veszélyesnek minősítem, mert ott kellemetlen
dolgok történhetnek, akkor elkerülöm azt, és félénknek mutatkozom, egy másik helyzetet nem veszélyesnek, hanem kihívást jelentőnek tekintek, akkor megküzdök vele, és határozottnak tűnök mások szemében. A személyiség rendszerét alkotó kognitív-affektív
folyamatok előre jelezhető helyzet-viselkedés mintázatokban nyilvánulnak meg.

A vonások értelmezése Mischel elméletében
Mint láttuk, Mischel az egyéni különbségek forrását is a fenti kognitív folyamatok eltéréseiben találja meg. A különböző megerősítési-tanulási tapasztalatok folytán bizonyos folyamatok tartósan, stabilan jellemezhetnek személyeket – innen a szociális-kognitív személyváltozók fogalma: pl. van, aki inkább pozitív, más inkább negatív következményeket vár
el, vagy van, aki inkább előre tervez, s van, aki halogat. A megfigyelők (akár maga a személy) a visszatérő viselkedésmintázatokat másodlagosan kódolja kognitív kategóriákba,
azaz vonásokba. A vonás tehát nem több mint összefoglaló címke, kód vagy kategória.
Ha az egyéni különbségek okait a személyváltozókban keressük, akkor mi és mire való
a vonás? Kétségtelen, hogy észleljük az egyéni viselkedés bizonyos jellegzetes mintázatait, amit a mindennapokban többnyire vonásszavakkal szoktunk leírni. A vonás fogalma
Mischel felfogásában a szociális-kognitív személyváltozók egyéni mintázataira, az ezekben
a változókban tapasztalt stabil vagy tartós egyéni különbségekre utal. A vonás tehát azoknak a viselkedésformáknak az összefoglalója, amelyeket a megfigyelő „hoz össze” (integrál) utólagosan, és használ fel az emberek összehasonlítására. A „vonások” a megfigyelők
számára az adott kultúrában rendelkezésre álló, megtanult fogalmi konstruktumok, azaz
végső soron a megfigyelő konstrukciós tevékenységének termékei (Mischel 1982).
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A VONÁSOK MINT MEGFIGYELŐI FOGALMAK

Pszichológus kutatók meglehetősen széles köre vitatja azt az Allport által megfogalmazott feltevést, hogy a vonások különálló belső oki, meghatározó struktúrákként léteznek. Bentham (1879) már igen korán amellett érvelt, hogy a vonás nem más, mint
fikció, amit az emberek arra találtak ki, az emberek viselkedésének állandó jegyeit
magyarázzák.
Korai az a gondolat is, hogy a vonás mint belső pszichológiai tényező feltételezése egyszerűen logikai hiba (Carr–Kingsbury 1938). A vonások feltételezésével a
jogosulatlan tárgyiasítás (objektivizálás) csapdájába esünk. Amikor azt látjuk, hogy X
személy gyakran agresszíven viselkedik, akkor azt mondhatjuk, hogy X személy agresszív, azaz olyan viselkedésmintát produkál, amit ebben a társadalomban az agres�szív vonás fogalmával írunk le, de ebből nem következik, hogy X személy valamilyen
sajátos, elkülönülő belső struktúrával rendelkezik, ami őt agresszívvé teszi. Márpedig
a klasszikus vonáselméletek ez utóbbi értelemben használják a vonás fogalmát.
A behaviorista Skinner (Skinner 1953) szerint a vonás valójában tautologikus leírás (fölösleges ismétlés). Pl. Jóska azért viselkedik megfontoltan, mert megfontolt,
azért zongorázik szépen, mert tehetséges… Honnan tudom, hogy megfontolt? Onnan, hogy megfontoltan viselkedik. S honnan, hogy tehetséges? Onnan, hogy szépen
zongorázik.
Kutatási adatokra támaszkodva érvel a vonások mint tényleges tapasztalati kategóriák ellen Passini és Norman (1966), Norman és Goldberg (1966). Vizsgálataikban rendkívül rövid, 5 perces ismeretség után kértek társjellemzéseket tulajdonságlistán. A jellemzések együtt járásait elemezve az egymást lényegében nem ismerő
személyek társjellemzéseiben is megkapták a Big 5-nak megfelelő faktorstruktúrát!
Mintha az ötfaktoros jellemzési szerkezet a megfigyelő fejében létezne, és nem a másik ember valóságában.
A mindennapos személyészlelésben hamar eljutunk a viselkedéstől a globális, belső
diszpozíció feltételezéséhez olyankor is, amikor a viselkedésben csak kismértékű konzisztenciát tapasztaltunk vagy feltételezünk. Ez azért lehetséges, mert fontos nekünk,
hogy következetes személyiséget konstruáljunk, s ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy
a szűk területen megtapasztalt viselkedésmintákat reprezentatívként értelmezzük a személy viselkedésére általában is, és a későbbiekben tapasztalt viselkedését az első benyomásunknak megfelelően, akár tévesen is, előre vételezzük. A fogalmilag hasonló tulajdonságokat ténylegesen együtt járónak érzékeljük (illuzórikus korrelációk) még akkor
is, ha azok valójában nem fordulnak elő együtt a személlyel kapcsolatos ténylegesen
tapasztalatainkban. A meglévő és mozgósítható leképezési vagy fogalmi struktúránk
(implicit személyiség-elméletünk) könnyen torzítja a viselkedésészlelésünket. Például jól
ismert, hogy a saját viselkedésünket hajlamosak vagyunk helyzeti tényezőkkel, mások
viselkedését pedig inkább vonásokkal magyarázni (alapvető attribúciós hiba).
A szociálpszichológia személypercepció fejezetéből (lásd 24. és 26. fejezet e kötetben) tudjuk, hogy a viselkedés könnyen, „magától értetődően” konzisztensnek
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tűnhet a viselkedés tényleges konzisztenciája nélkül is. A konzisztenciaigény vélhetően az információfeldolgozásunk sajátossága, a kognitív rendszerünk előnyben részesíti
a konzisztens információt. Az állandóság érzése szükséges ugyanis a hatékony és stabil
cselekvéshez, az események és saját magunk megértéséhez és kontrollálásához. Az
ún. személyészlelés vagy benyomásformálás kutatása számos olyan torzító tényezőt
tárt fel, amelyek a viselkedést hamisan láttathatják konzisztensnek.
A vonáscímkék, mint összefoglaló kategóriák hasznosak lehetnek a kiugró viselkedésjellemzők mentén történő globális viselkedésleírásra (például ajánlólevelek
írásakor) vagy az emberek bizonyos szempontból való szűrésére és kiválasztására.
Ugyanakkor a vonások mindennapos alkalmazása attól a feladattól is függ, amit az
emberek jellemzésével meg akarunk oldani. Ha például előre kell jeleznünk valakinek a viselkedését, akkor vonások mentén szervezzük a megfigyelt információt, ha
viszont azt kell megjegyeznünk valakiről, hogy ténylegesen mit tett, akkor inkább a
helyzeti információkra támaszkodunk (Mischel 1982).
Norman (1967) „mini vonáselméletében” azt fejtegeti, hogy ugyanarra a hajlamra (diszpozícióra) a nyelvben különféle fogalmakkal, kategóriákkal utalhatunk. Egy
olyan embert, akinek stabil vonása mondjuk az indulatosság, leírhatjuk valamilyen
a belső állapotára való hivatkozással (dühös), hivatkozhatunk szokásszerű cselekvéseire (veszekedős), másokra gyakorolt hatására (rémisztő), szociális kapcsolatai jellegére (kiállhatatlan), a róla alkotott általános benyomásra vagy értékelésre (szörnyű),
esetleg szokásos testi megjelenésére (kivörösödve üvöltő), de valamilyen metaforát is
elővehetünk (forrófejű vagy vadállat).
De mit értünk a kategória modern fogalmán, és ez hogyan alkalmazható a vonásés típusfogalmak modern dimenzionális felfogására?


A VONÁSOK ÉS TÍPUSOK MINT „TERMÉSZETES” LEÍRÓ
KATEGÓRIÁK

Az emberi viselkedés kétségtelenül „mintázott”, egyes megnyilvánulások vissza-visszatérnek, s bizonyára nem véletlen az a benyomásunk, hogy a viselkedés bizonyos állandó jellegzetességekkel, konzisztenciával rendelkezik. Az emberi viselkedést hajlamosak vagyunk
összefoglaló címkékben, kognitív kategóriákban, azaz vonásfogalmakban „kódolni”. Rosch és
Mervis a természetes tárgyak kategorizációjára vonatkozó modelljét (Rosch–Mervis 1975)
alkalmazza Cantor és Mischel (Cantor–Mischel 1984) a személyek típusba sorolására.
Cantor és Mischel megfogalmazásában „Az embernek mindent átható hajlama van
arra, hogy ne csak a tárgyakat kategorizálja, hanem az embereket is csoportokba, típusokba vagy más skatulyákba sorolja” (Cantor–Mischel 1977, 325.). E címkékkel ellátott
normatív kategóriák (keretek, forgatókönyvek) segítségével a valójában nem azonos, ám
főbb tulajdonságaikban mégis hasonló személyeket és eseményeket vagy helyzeteket ekvivalensként kezelhetjük, s ekként reagálhatunk rájuk, így is csökkentve a külvilág ránk
nehezedő, amúgy kezelhetetlen információs terheit.
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Mi alapján sorolhatjuk a viselkedés valamely mintázatát egy kategóriába?
A kategóriák a megfigyelt jelenségek (esetek vagy viselkedésminták) legjobb példái
körül szerveződnek: minden kategóriának vannak jó (prototipikus), jobb és kevésbé jó
képviselői vagy példái attól függően, hogy a kategóriát definiáló attribútumokból (kritikus jegyekből) mennyivel rendelkeznek. A természetes kategóriák ún. életlen vagy elmosódott halmazok (fuzzy sets) és folyamatos átmeneteket képeznek egymás közt. Egyes
attribútumok nagyobb diszkriminatív erővel bírnak a kategóriába sorolás szempontjából,
másokhoz képest több ilyen diszkriminatív jeggyel rendelkezhetnek. A kategória „legjobb”
képviselői az ún. prototípusok. Mindez különösen érvényes a viselkedésmintázatokat kategorizáló fogalmainkra, vagyis a vonásokra: bizonyos viselkedésmódok nagyobb diszkriminatív erővel bírnak valamely vonáskategória alkalmazásához: pl. az ütés jobban elkülöníti az
agressziót más vonásoktól, mint a gúnyos mosoly. Bizonyos személyek több ilyen diszkriminatív viselkedésmóddal jellemezhetők, s ezért jobb képviselői bizonyos vonásoknak,
mint mások.
A kategóriák abból a szempontból is különbözhetnek, hogy a megfigyelt esetek, illetve viselkedésminták milyen széles körét ölelik fel. Elkülöníthetők széles, fölérendelt kategóriák (pl. típusok, szupervonások, személyiségfaktorok, alapdimenziók), közepes
szélességű, ún. alapkategóriák (személyiségvonások) és szűkebb tartományú, alárendelt
kategóriák (szokásos viselkedésmódok vagy konkrét reakciók). Minél alacsonyabb szintű
egy kategória, annál életszerűbb és konkrétabb, annál gazdagabb a hozzákapcsolható tulajdonságokban (megkülönböztető jegyekben), viszont annál kevésbé különíthető el az
azonos szinten álló többi kategóriától (sok közös jeggyel rendelkezik velük). E három kategóriajellemző – információgazdagság, életszerűség, elkülöníthetőség – a közepes szintű,
ún. alapkategóriák, azaz a személyiségvonások szintjén egyenlítődik ki: a vonáskategóriák
viszonylag informatívak, elkülöníthetők és életszerűek.
Vegyünk egy példát: a konkrét vagy szokásszerű viselkedés (pl. bulizni jár) alacsony
szintű kategória, jól elképzelhető, életszerű, de sok közös jegye van más azonos szintű
fogalmakkal (kerti partira jár, kocsmába jár). A fölérendelt kategória (pl. extravertált)
viszont nehezebben elképzelhető, kevésbé életszerű (nem tudjuk, hogy konkrétan mit
is szokott csinálni a személy), viszont nincs sok közös jegyük a más fölérendelt kategóriákkal (pl. a lelkiismeretességgel). A társaságkedvelő viszont alapkategória, mert elég jól
elképzelhető viselkedésre vonatkozik, és viszonylag jól el is különül más, hasonló szintű
fogalmaktól (pl. uralkodó, ingerkereső).

A kategóriák fókuszpontjai
Mitől lesz egy tárgy valamely kategória vagy fogalom legjobb példája? S mi alapján tekintünk bizonyos viselkedésmódot valamely személyiségvonás „prototípusának”? Rosch
(1978) azt feltételezi, hogy a prototípusok természetes kialakulása nem teljesen önkényes, léteznek egyetemes prototípusok, például az észlelésnél az alapszínek. Amikor különböző nyelveket beszélő embereket arra kértek, hogy mutassanak rá anyanyelvük alap-
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szín-elnevezéseinek (piros, sárga, zöld) legjobb példáira egy tágabb színkészletből: nagyjából ugyanazokat a színeket választják ki. A választott színek az ún. „fókuszpontok”.
A fókuszponthoz közeli színek a perceptuálisan a „legtisztábbak”, a legszembeszökőbbek,
ezek a legkönnyebben megjegyezhetők, s ezekhez kapcsolódnak legkönnyebben a kategórianevek is, amelyek aztán kiterjeszthetők a fizikailag hasonló színekre. Az igazán izgalmas az, hogy ennek fiziológiai magyarázata is van, a legjobbnak tartott színek hozzák
leginkább ingerületbe a nekik megfelelő csapokat a retinán. Talán ilyen fókuszpontoknak
tekinthetők az „alapérzelmek” (Ekman 1982) is, amelyek mögött meghatározható biológiai tényezők állhatnak.
Vajon az egyéni különbségek tekintetében léteznek-e egyetemes „fókuszpontok”,
amelyek köré a viselkedésminták (vonások) prototípusai szerveződnek? Feltehető, hogy
ilyen fókuszpontok köré szerveződnek a faktoranalitikus kutatásokban kapott faktorok, legyen az Eysenck három óriásfaktora (PEN), vagy a lexikális kutatás öt faktora (Big Five),
Costa és McCrae „ötfaktoros modelljének” korábban idézett faktorai. De vajon mi körül
csoportosulnak ezek a faktorok, melyek azok a tényezők, amelyek ezeket az együtt járásokat, az általános viselkedéstendenciákat előidézik? Mint említettük, az alapfaktorok magyarázatával a lexikális faktoranalitikus kutatók még adósak. A kérdőíves faktoranalitikus
kutatók (Eysenck, Zuckerman, Costa és McCrae) az átfogó kategóriák fókuszpontjába
biológiai tényezőket feltételeznek.


A SZEMÉLYISÉG ALAPDIMENZIÓINAK BIOLÓGIAI
ELMÉLETEI

A kilencvenes évek elején a kérdőíves kutatások jeles képviselői, s közülük is azok, akik a
személyiség biológiai magyarázatában voltak érdekeltek, azt a kérdést vitatták meg, hogy
hány személyiségfaktor létezhet. A vita kiindulópontja Eysenck nagyratörő cikke volt
(Eysenck 1991), amelyben saját háromfaktoros elméletét a személyiségpszichológia „paradigma” értékű elméletének állította be, amely a jelenségek széles körét lefedi és empirikusan tesztelhető. Hierarchikus elmélete az általános és specifikus vonásokat is képes értelmezni. Mindhárom óriásfaktor (extraverzió, neuroticizmus és pszichoticizmus) örökletes, univerzális és stabil, azaz különböző nemzedékekben, kultúrákban és hosszabb
időtávon is kimutathatóak, és biológiai alapjai igazolhatók.
Costa és McCrae szerint saját ötfaktoros modelljük mindegyik faktorának van pszichológiai realitása. Tartós diszpozíciók, időben stabilak, laikusok és személyiségkutatók
jellemzéseiben is megjelennek és kimutathatók különböző korú, nemű, etnikumú és
nyelvi-kulturális csoportban is. Az öröklődési adatok a faktorok biológiai eredetére utalnak, de ez szerintük nem elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy faktort alapvetőnek
tekinthessünk (Costa–McCrae 1992a).
Eysenck (1992) szerint az ötfaktoros modellben nem mindegyik faktor áll a hierarchia legmagasabb szintjén, mivel a lelkiismeretesség és a barátságosság faktorok nem füg-
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getlenek egymástól. Az ötödik, intellektus vagy nyitottság faktort pedig nem tekintette
személyiségfaktornak. Az elvégzett kutatások metaanalízisében ő rendre csupán három
faktort talált. A fő kifogása az volt, hogy nem mind az öt faktor értelmezhető biológiai
tényezőkkel, nem bizonyított mindegyik örökletessége, ami pedig egy biológiailag megalapozott elmélet elengedhetetlen feltétele lenne.
Gondot okozott Eysencknek két olyan elméletileg megalapozott, sokat kutatott vonás, mint a szenzoros élménykeresés és az impulzivitás besorolása. A gond abból
adódott, hogy ezek nem egyértelműen súlyozódnak egy és csakis egy faktoron. Ezért
ezeket hibridfaktoroknak nevezte el. A megoldást abban találta meg, hogy az ezeket a
vonásokat mérő kérdőívek tételein végzett faktoranalízisekkel kimutatta, hogy ezek
a vonások nem egységesek, több összetevőből állnak, és az összetevőik más-más
alapfaktorokon súlyozódnak.
Ha az egyik Impulzivitás kérdőív (I7) alskáláinak (Eysenck–Eysenck 1977) korrelációit nézzük az eysencki faktorokkal, akkor az impulzivitás két összetevője – a
gondolkodás nélküli cselekvés és a viselkedés eltervezésének hiánya – magas faktorsúllyal
szerepel mind a neuroticizmus, mind pedig a pszichoticizmus faktorokon, másik két
összetevője – a kockázatvállalás és az élénkség – viszont az extraverzió és a pszichoticizmus faktorokat terheli. Megjegyezzük, hogy az impulzivitás túlságosan széles körben elterjedt fogalom a pszichológiában. Az angol impulse szóval fordították a freudi
ösztönkésztetések fogalmát is.
A másik hasonlóan problematikus fogalom az ún. szenzoros élménykeresés. Mint
ismeretes, Zuckerman (1983) a szenzoros deprivációs helyzet (mesterségesen előállított ingerszegény helyzet, pl. hangszigetelt laboratórium) elviselésének képességét kívánta előre jelezni, és több olyan kérdőívet is kidolgozott, amely az emberek
ingerigényét mérte fel. Bár célját, az ingerhiányos helyzet elviselésének előrejelzését
nem érte el, az kiderült, hogy az erős ingerek iránti igény az emberek tartós jellemzője. Amikor a kérdőívtételek faktoranalízisével azt vizsgálta, hogy milyenfajta ingereket keresnek az emberek, akkor négy alfaktort talált. Amikor pedig ezek korrelációit
vizsgálták az eysencki alapdimenziókkal (Eysenck–Zuckerman 1978), akkor azt találták, hogy az ún. izgalom és kalandkeresés (pl. veszélyes sportok kedvelése) az extraverzióval, míg az ún. gátolatlanság, a fékek kiengedése (pl. bulizás) a pszichoticizmussal korrelált magasan. Zuckerman még két alfaktort talált, az élménykeresést (szokatlan, furcsa élmények keresése) és az unalomra való hajlamot, de ezek nem
súlyozódtak egyik eysencki faktoron sem.
A vitában Zuckerman mindkét érvrendszerből átvett elemeket. Szerinte a faktoroknak
azonosíthatóknak kell lenniük különböző módszerekkel, különféle nemi és korcsoportokban, és különféle kultúrákban. Legalább közepes szintű örökletességet kell tudni kimutatni, és a faktor által azonosított viselkedésminta bizonyos elemeit meg kell találnunk bizonyos állatfajoknál is, és azonosítani kell tudni mögöttük biológiai vonásmarkereket (pl. az
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extraverzió mögött az aktivitást, az érzelmi labilitás mögött bizonyos vegetatív folyamatokat, pl. gyakori ürítést) is (Zuckerman 1992). E kritériumok alapján az univerzális vonásoknak vélhetően biológiai gyökereik vannak.
A következő részben azt tekintjük át, hogy milyen biológiai magyarázatok születtek az
egyéni különbségek legáltalánosabb tendenciáinak értelmezésére.

Eysenck biológiai típus- és vonáselmélete
Eysenck elképzelése (Eysenck–Eysenck 1985) szerint bizonyos biológiai folyamatok (pl.
arousal) személyek közötti eltérései az alapvető pszichológiai folyamatok egyéni különbségeit
határozzák meg. Az ilyen eltérések együttese alakít ki bizonyos általános viselkedéstendenciákat – típusokat vagy szupervonásokat –, amelyek különféle vonásokban és az azoknak megfelelő viselkedésmódokban nyilvánulnak meg. Minden olyan pszichológiai jelenség (érzékelés, figyelem, érzelem stb.), amelyben szerepet játszik valamely biológiai folyamat (pl. az
arousal), eltérő lesz azoknál a személyeknél (pl. extravertáltaknál és introvertáltaknál), akik
az adott biológiai folyamatban, az elmélet feltevései szerint eltérnek egymástól. Eysenck
ok-okozati modelljében a genetikus eredetű egyéni különbségek a biológiai folyamatok, az
elemi pszichológiai folyamatok és a szociális viselkedés (vonások) szintjén is megjelennek.
Az Eysenck szerint a legátfogóbb viselkedéstendenciákat, azaz a három szuperfaktort
vagy típust biológiai folyamatok határozzák meg, és e biológiailag általános tendenciák
határozzák meg az emberek vonásait és ezen keresztül szokásszerű és az adott helyzetben ténylegesen megvalósuló viselkedésük vagy reakcióik jellegzetességeit (Eysenck–Eysenck 1985).

Az egyéni különbségek biológiai magyarázata: Zuckerman
Zuckerman az egyének közti eltérések magyarázatára hindu meséből kölcsönzött képpel
élt (Zuckerman 1992). Az „egymás hátán álldogáló/sétálgató teknősök modellje” azt a
gondolatot képviseli, hogy a típusok szintjén megfigyelhető egyéni különbségek a biológiai struktúrák és folyamatok több szintjén magyarázhatók. A legalsó teknős képviseli a
genetikus eltéréseket. Ezekből adódnak a szervezet, s benne az idegrendszer anatómiai
(neurológiai vagy „huzalozásbeli”) eltérései. Az egyes agyi struktúrák biokémiai ingerületátvivő anyagok (transzmitterek) segítségével működnek, amelyek ugyancsak eltérhetnek mennyiségben és működési hatékonyságban az emberek között. Ezek alapozzák meg
a következő szinten az agyi elektromos (ingerületi) folyamatok eltéréseit. (Eysenck – mint
láttuk – ezek a szinten kereste a személyiségfaktorok magyarázatát.) Ezek az eltérések
szerepet játszanak az elemi pszichológiai folyamatok (pl. az ingerigény mértéke és a tanulás) eltéréseiben, amelyek meghatározóak egyebek mellett a társas viselkedés jellegzetességei szempontjából. S végül ezek a jellegzetességek ragadhatók meg a vonások vagy típusok fogalmával, amit a legfelső teknős képvisel.
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Az egymás hátán álldogáló teknősök
képe jól szemlélteti azt is, hogy az adott
szinten történő beavatkozás miképp befolyásolja az alatta és fölötte lévő szintek működését. Egy teknős elmozdulása magával
viszi az összes fölötte lévő teknőst, viszont
csak nagyon korlátozottan tudja befolyásolni az alatta lévő teknősök elmozdulását, azaz
a magasabb szinteken történő beavatkozás
nem vagy csak korlátozottan befolyásolja az alacsonyabb szintű folyamatokat. Az
alacsonyabb szinteken tapasztalható egyéni
különbségek viszont jelentősen meghatározzák a magasabb szinteken tapasztalható
egyéni különbségeket.
Például a biokémiai – gyógyszeres –
beavatkozás befolyásolja a pszichológiai működést, de nem alakítja át az idegrendszer „hardverét”. S a pszichológiai
beavatkozás (terápia) is csak kismértékű
biokémiai változásokhoz vezethet. Ezért
a személyiség megváltoztatása fölülről
17.2. KÉP 
Minden kisgyerekben ott élnek
– például pszichológiai vagy pedagógiai
a leeendő felnőttkori vonások is
beavatkozásokkal, neveléssel – csak az alacsonyabb szintek által adott korlátok között lehetséges. Mivel a feltételezések szerint a
viselkedés alaptendenciái vagy alapdimenziói, azaz a személyiségtípusok alacsonyabb
– elektrofiziológiai, sőt biokémiai – szinten meghatározottak, ezért ezek pedagógiai vagy
akár pszichoterápiás befolyásolása lényegében nem, vagy alig lehetséges. Tudomásul kell
venni, hogy a személyiség nem változtatható vagy „fejleszthető” határtalanul: sem a pszichológusok, sem más rokon szakmák képviselői, például a pedagógusok vagy a gyógypedagógusok nem változtathatnak extravertálttá egy introvertált gyermeket, vagy fordítva.
A továbbiakban vegyük sorra, hogy a személyiség egyes alapdimenziói hogyan értelmezhetők a fent említett különböző szinteken.

Az extraverzió-introverzió néhány viselkedéses jellemzője
A vonáselméletek korábban említett egyik kritikája az volt, hogy a vonások a megfigyelő
konstruktumai, és a vonások alapján a viselkedés nem jósolható be. Az extraverzió-introverzió kutatásának eredményei számos ponton a viselkedés konzisztenciáját igazolta.
Az extraverzió fontos viselkedéses jegye a társaságkeresésre, a kisebb személyes tér
igényére és a jobb szociális készségekre vonatkoznak. Kimutatták, hogy az extravertáltak
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közelebb ülnek a másik személyhez, közelebb engednek másokat. Szorongáskeltő helyzetben keresik mások társaságát, míg az introvertáltak inkább visszavonulnak, az egyedüllétet választják.
Az extravertáltak többnyire ránéznek arra, akivel beszélnek, keresik a szemkontaktust, az asztalnál vagy a vonaton inkább a másik emberrel szemben ülnek le, többször néznek vissza, ha folyamatosan nézik őket vagy beszélnek hozzájuk, ugyanakkor kevesebbet
bólogatnak, kevésbé figyelnek oda.
Amikor a kommunikációt vagy érzelmi kifejező (expresszív) viselkedést vizsgálták, akkor azt találták, hogy az extravertáltak többet és hosszabban beszélnek, rövidebb
szünetet tartanak beszéd közben, s ha az extraverzióhoz érzelmi labilitás is társul, akkor
többször vágnak a másik szavába vagy beszélnek párhuzamosan. Az extravertáltak (és
a férfiak) a nem verbális emocionális üzenetek küldésében, az introvertáltak (és a nők) a
nem verbális emocionális üzenetek fogadásában érdekeltebbek. Az extravertáltak jobban
fogadják a szexuális és agresszív, míg az introvertáltak az intellektuális, meglepetésre és
össze nem illésre (inkongruenciára) építő humort.
Ami a személypercepciót illeti, az introvertáltak pontosabban ítélnek meg másokat
(pl. jobban eltalálják szobatársaik önjellemzéseit), viszont az extravertáltak „átláthatóbbak”, azaz mások pontosabban ítélik meg őket.
Vizsgálták a befolyásolhatóságot (szuggesztibilitást) is. Az extravertáltak társas befolyásolásra fogékonyabbak, presztízzsel rendelkező emberek hatására hamarabb módosítják véleményüket, s gyermekkorukban fogékonyabbak az antiszociális viselkedés követésére is. Extravertált és introvertált személyek találkozása esetén az introvertált változtatja
meg előbb a véleményét, mert nehezebben tűri az egyet nem értésből fakadó feszültséget. Az extravertáltak társpreferenciája sztereotipebb: az extravertáltak a „képeslap-szépségeket” kedvelik, a férfiak a nagykeblű nőket, a nők pedig a „kisportolt, macho” férfiakat.
Azt találták, hogy míg az extravertáltak elégedettek azzal, hogy extravertáltak, az
introvertáltak szívesebben lennének kevésbé introvertáltak. Az extravertáltak általában
népszerűbbek, őket választják informális csoportvezetőnek, házibulipartnernek, ideálnak. Viszont ők is inkább választanak introvertált személyt megbízható, őszinte barátnak.
A hasonló személyek inkább keresik egymás társaságát. A párválasztásban nincs preferencia, enyhe tendencia mutatkozik a hasonlóságra, és az ilyen kapcsolatok stabilabbnak
bizonyulnak. Az extravertáltak korábban kezdenek nemi életet, gyakrabban és több partnerrel próbálkoznak, és változatosabb formában művelik.
Az extravertált gyermekek 13-14 éves korukig jobban teljesítenek az iskolában, utána
azonban, amikor már több időt kell visszavonult tanulással tölteni, általában az introvertáltak lesznek jobbak. Az extravertáltak jobbak verbális fluencia feladatokban (szóbeli feleletekben, ahol a válaszok mennyiségét értékelik, ahol tehát a bőséges verbalitás előnyt
jelent), és jobban teljesítenek csoporthelyzetben, közönség előtt, időkényszer alatt, és
nota bene gyorsabban tanulnak meg úszni is.
Kézenfekvő, hogy az extravertáltak szívesebben választanak olyan pályát, ahol emberekkel kell foglalkozni. A munkahelyükön gyakrabban és hosszabban lépnek ki a rutinból, fecsegnek, kávéznak. Jobban tűrik a zajos munkakörnyezetet. Az introvertáltak vi-
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szont jobban viselik az egyhangú feladatokat, s általában is kitartóbbak, megbízhatóbbak,
alaposabbak, pontosabbak. Fontos megfigyelés, hogy a baleseteket illetően leginkább az
érzelmileg labilis extravertált személyek veszélyeztettek, míg az érzelmileg stabil introvertáltak kevésbé.

Az extraverzió-introverzió arousalmagyarázata
Hebb 1949-ben fogalmazta meg elméletét az ingerlés optimális szintjéről (Hebb 1978).
E szerint bizonyos ingerintenzitás felett a viselkedésünk dezorganizálódik, szervezetlenné válik, és erősen romlik a teljesítményünk, ezért arra törekszünk, hogy kerüljük a túl
erős ingereket. Ugyancsak kedvezőtlen az agyműködés számára, ha az agyat túl kevés inger éri el. A túl kevés inger ingerkeresésre sarkall. Óriási jelentőségű volt ugyanebben az
évben egy különös idegrendszeri struktúra, az ún. formatio reticularis felfedezése (Moruzzi–Magoun 1949). Míg az agykéregben és a kéreg alatti magvakban az idegsejtek csoportosulnak, és szürkeállományt alkotnak, addig az agytörzs fehérállományának felszálló
pályáinak rostjai között elszórva olyan idegsejteket találtak, amelyekről ingerléses vizsgálatokkal kiderítették, hogy egymással kapcsolatban vannak, hálózatot alkotnak és emellett általános aktiváló hatást gyakorolnak a kéregre. Ez a hálózatos állomány a formatio
reticularis, más néven ARAS (ascendant reticular activating system) az érzékszervi pályák
oldalágaiból kap impulzusokat. Minél több külső ingerlés jut el hozzá, annál erősebben
aktiválja az egész kérget. Kiderült tehát, hogy az adott modalitású ingerek feldolgozására
szakosodott (specifikus) struktúrák mellett létezik egy nem specifikus kéreg alatti rendszer
is, amelynek a fő funkciója az egész agykéreg éberségének, az ún. kérgi arousalnak a biztosítása. Később az is kiderült, hogy ez a rendszer szorosan együttműködik a szimpatikus
vegetatív idegrendszerrel, és Duffy egy általános (vagy generalizált) arousal koncepciót
fogalmazott meg: az arousal egyszerre jelent általános kérgi aktivitást (amit az EEG béta-hullámai tükröznek) és vegetatív (szív-ér rendszeri, légzőrendszeri, verejtékezési és
izomrendszeri) aktivitást, amely a periférián (pl. EKG-val, bőrellenállás-mérővel,
EMG-vel stb.) regisztrálható (Duffy 1951). Hebb ennek nyomán korábbi elméletét
1955-ben optimumarousal-elméletté fogalmazta át (Hebb 1978). E szerint az információfeldolgozási teljesítmény az ARAS szintjétől függ, amely összefüggés a nevezetes fordított U-görbével írható le: közepes erősségű ARAS-működés esetén a legjobb a kéreg
teljesítménye, és ez a teljesítmény mind magas, mind pedig alacsony arousalszinten
gyengül (lásd 9. fejezet). Az arousal optimálistól való eltérése nemcsak csökkenti az
ingerfeldolgozó képességet, de kellemetlen érzés is, amit a személyek kerülni szeretnének, és olyan helyzeteket választanak, amelyek az optimum irányába mozdítják el az
arousalszintjüket.
Az arousal növekedését a környezetünkben tapasztalt ingerektől eltérő, vagyis megváltozó ingerek váltják ki. Ilyenek a hirtelen változó ingerek, pl. a zaj hirtelen abbamaradása vagy felerősödése, az intenzív és váratlan ingerek. Kézenfekvő, hogy az új ingerekre
nyilvánvalóan jobban tudunk figyelni. Az újdonság mellett ugyancsak segíti a figyelem
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felkeltését és fenntartását az ingerek bonyolultsága (komplexitása), valamely változás bekövetkezése, a változás váratlansága, meglepetésértéke, bizonytalansága és az oda nem illősége (inkongruenciája). Ezt minden a reklámszakember ismeri, és nem árt, ha a tanárok
is szemük előtt tartják.
Vegyük észre, hogy ezek az ingertulajdonságok leginkább a szociális ingerek vagy helyzetek – azaz a másik ember – sajátosságai! Vagyis az embertársaink szolgáltatják az új, váratlan, meglepő, bonyolult és nem feltétlenül koherens ingerek zömét. Már a szociális
inger, azaz a másik ember puszta jelenléte is arousalemelő hatékonyságú (szociális facilitáció)!
Ilyen elképzelésekre hivatkozva fogalmazta meg Eysenck 1967-ben (Eysenck–
Eysenck 1985) a személyiség egyik alapdimenziója, az extraverzió–introverzió arousal
elméletét. Azt a hipotézist vetette fel, hogy az extravertáltakat alacsonyabb arousalszint
és kisebb arousibilitás (arousalemelkedési hajlam), míg az introvertáltakat magasabb
arousalszint és nagyobb arousibilitás jellemzi. Másképp fogalmazva, az extravertáltak alacsonyabb arousalszintje és az ingerek hatására bekövetkező kisebb arousalemelkedése
arra készteti őket, hogy olyan (szociális) helyzeteket keressenek, ahol nagyobb men�nyiségű inger érheti őket, amely az ARAS-on keresztül az optimális szintre emelheti
a kérgi arousaljüket. Az introvertáltak eleve magasabb arousalszintje és az ingerekre
adott élénkebb arousalválasza arra készteti őket, hogy kerüljék a (szociális) ingereket,
mert könnyen az optimális szint fölé emelkedhet az arousalszintjük, ami előnytelen és
kellemetlen a számukra.
Eysenk az extraverzió és az introverzió biológiai magyarázatába a Hull-féle reaktív gátlás jelenségét is bevonta. E szerint ha egy reakció kiváltódott a szervezetben, az olyan
idegrendszeri állapotot teremt, amely csökkenti azt a tevékenységet, amely ezt az állapotot létrehozta. Míg a fáradás energiacsökkenést jelent, addig a reaktív gátlás esetén nem
fáradásról van szó, hanem csupán a cselekvéskiváltás lehetőségének csökkenéséről. Eysenck szerint az extravertáltak jellemezhetők a reaktív gátlás magasabb szintjével.
A neuroticizmus hátterében Eysenck a vegetatív (vagy viszcerális) idegrendszer érzékenységét feltételezte. A pszichoticizmus biológiai magyarázatára Eysenck nem fogalmazott meg elméletet.

Az extraverzió-introverzió dimenzió és az arousalszint kapcsolata
az elemi pszichológiai folyamatok szintjén
Néhány olyan kutatás eredményét érdemes felidézni, amelyben az extraverzió dimenzión magas és alacsony értéket adó személyeket hasonlítottak össze néhány olyan jelenség
tekintetében, amelyben az arousal fontos szerepet játszik. A kutatásokban az extravertált
és introvertált személyek kiválasztásának kritériuma általában az egyik Eysenck-féle kérdőív extraverzió skáláján elért magas, illetve alacsony érték (alsó és felső 15%) volt.
Mindenekelőtt azt találták, hogy a magasabb arousalszinttel jellemezhető introvertált
személyek szenzoros és fájdalomküszöbei alacsonyabbak, mint az extravertáltaké.
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Ugyancsak megdöbbentő, de az arousalkülönbséggel magyarázható az a jelenség is,
hogy sötétből fénybe lépve az introvertáltak gyorsabb pupilla-összehúzódással adaptálódnak, mint az extravertáltak, fényből sötétbe lépve pedig lassabban tágul a pupillájuk.
Nem annyira a magasabb arousallal, mint inkább a fokozott gátlási folyamatokkal értelmezhető az, hogy az introvertáltaknál az ún. spirális utóhatás (egy megpörgetett spirál
hirtelen leállításakor a spirált még továbbra is forogni látjuk) tovább tart, két egymást
gyorsan követő felvillanást már rövidebb időszakasz után is képesek külön látni, és egy
kétértelmű ábra folyamatos nézésekor (lásd pl. ,,Feleségem-anyósom”, 11. fejezet) az
ábra lassabban fordul át az egyik nézetből a másikba.
Azt is ki tudták mutatni, hogy extravertáltak jobban szeretik a modern, színes, komplex – azaz erősebb ingerléssel járó – képzőművészeti alkotásokat.
Egy időben sokat kutatták az ún. mezőfüggőség jelenségét. Itt arról van szó, hogy men�nyire vagyunk képesek a tárgyat elkülöníteni a háttértől, mennyire zavar bennünket a
háttér a tárgy pontos észlelésében. Egyik tipikus vizsgálati módszerben például a kusza
vonalak hálójában kell észrevennünk a „vadászt” vagy egy mértani figurát. Másik ilyen
módszer a vonal-keret teszt, amelyben egy vonalat kell függőlegesre állítani úgy, hogy
a vonalat körülvevő keretet vagy ablakot megdöntik. Ennek egy másik változatában azt
a széket döntik meg, amin a személy ül, és így kell egy rudat függőlegesre állítania. Sokan vannak, akik nehezebben veszik észre a vadászt és a rudat is az ellenkező irányba
fordítják el. Ezt is tartós viselkedésjellemzőnek tekintették és mezőfüggőségnek nevezték
el, és – több-kevesebb sikerrel – más tulajdonságokkal is összefüggésbe próbálták hozni.
Így például néhány vizsgálatban azt találták, hogy az extravertáltak a mezőfüggőbbek, ők
tudják magukat nehezebben függetleníteni a kontextus, a környezet hatásaitól.
Az ingerektől megfosztó (szenzoros deprivációs) helyzeteket elvileg az introvertáltak tűrik jobban, hiszen lassabban esik az arousalszintjük az optimális alá. Mivel azonban az
extravertáltak élénk fantáziatevékenységgel képesek emelni az arousalszintjüket, ezért ez
a különbség nem mindig jelentkezik. A monoton helyzetekben végzett figyelmi feladatokban (vigilanciahelyzetben, ahol ritkán és kiszámíthatatlanul jelentkező ingereket kell észrevenni: pl. azt, hogy a játszótéren játszó két gyerekek közül valaki veszélyes helyzetbe kerül) az introvertáltak teljesítenek jobban, de ha növeljük az arousalt (pl. laboratóriumban
fehérzajjal, játszótéren a gyerekek számával), akkor eltűnik a különbség.
Az introvertált emberek általában kevesebbet, lassabban mozognak, cselekvéseikben kisebb rizikót vállalnak, s épp ezért kevesebb hibát is követnek el. A fokozott gátlási folyamatok miatt az extravertáltak gyakrabban tartanak önkéntelenül pihenési szüneteket, amikor folyamatos tevékenységet végeznek. Ez baleseti veszélyt is hordozhat
pl. autóvezetésnél. Izgalmas viszont, hogy feszült vagy stresszhelyzetben az introvertáltak kezdenek többet mozogni, amikor például vizsgára vagy fogorvosra várakozva
sétálgatnak.
Érdekes az az emlékezettel kapcsolatos eredmény is, hogy introvertáltak az azonnali
felidézésben ugyan gyengébben teljesítenek, mint az extravertáltak, de a későbbi felidézésben már jobbak náluk. (Walker elképzelése szerint a magasabb arousal kedvez a megtanuláskor működő „konszolidációs folyamatnak”, ami tartós memóriához vezet. Mivel
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azonban ez a folyamat a felidézés átmeneti gátlásával jár, épp a tanulási szakaszban gyengébben megy a közvetlen felidézés.)
Mindezek közvetetten összhangban vannak az extraverzió-introverzió arousalelméletével. De vajon vannak-e közvetlenebb bizonyítékai is annak, hogy az introvertáltak arousal szintje és arousibilitása magasabb?

Az extraverzió-introverzió arousalelméletének közvetlen
fiziológiai bizonyítékai
Mint láttuk, az általános arousalelmélet értelmében a magasabb arousalnak a szimpatikus
vegetatív idegrendszer fokozott működésében is tükröződnie kell (Eysenck–Eysenck
1985). Ismert, hogy a bőrünk nedvességtartalma egyebek között az izgalmi állapotunktól
függően is változik. Amikor feszültek vagyunk, a bőr nedvesebbé válik, és a bőr elektromos vezetőképessége mérhetően nő, vagy ami ugyanaz, ellenállása csökken. Ennek alapján introvertáltaknál erősebb „galvános bőrreakciót” (GBR-t) kell mérnünk. A kutatásokat áttekintve (Stelmack 1997; Matthews–Deary–Whiteman 2004) azt találták, hogy
alacsony intenzitású ingerlés esetében általában nincs különbség a bőrvezetésválaszban
az extravertáltak és az introvertáltak között, viszont közepes erősségű ingerek alkalmazásánál az introvertáltak valóban magasabb GBR-t adnak. Magas intenzitású ingerek esetében ez a hatás olykor megfordul, és extravertáltaknál tapasztalható nagyobb GBR. Mintha a túl erős inger introvertáltaknál valamiféle védekező gátlást váltana ki.
Közvetlenebbül méri az általános agykérgi aktivitást az EEG. A kutatásokat áttekintve Gale és Edwards 1986-ban 33 tanulmányból 18-at összhangban lévőnek talált az
extraverzió-introverzió arousalelméletével, hat viszont ellentmondásban volt vele. Gale
a tanulmányok áttekintésekor azt találta, hogy különbségek az E és I személyek között
leginkább a közepesen arousalkeltő helyzetekben voltak kimutathatók (Stelmack 1997;
Matthews–Deary–Whiteman 2004). Az eredmények ugyan még nem szolgáltatnak elegendő bizonyítékot az extraverzió-introverzió és a vegetatív idegrendszer működésének
kapcsolatára ahhoz, hogy ezt az összefüggést végérvényesen kimondhassuk, de ez korántsem lezárt kutatási terület.

Gray: extraverzió-introverzió neuropszichológiai elmélete
Gray „az egyéni különbségek konzisztens mintázatainak” magyarázatához az érzelmeink
hátterében álló, alacsonyabb szintű idegrendszeri struktúrákban, főként a limbikus rendszer működésében kereste a személyiségdimenziók értelmezési lehetőségeit. Elméletét
állatokon végzett kondicionálási kísérletekre és ezekben különböző gyógyszerek hatásainak elemzésére alapozta (Gray 1978, 1983; Corr 2008).
Az érzelmeket a kondicionálás fogalmaiban írta le. Pozitív érzelmeket a jutalmat (sikert), illetve a büntetés elmaradását előre jelző feltételes ingerek váltanak ki, míg negatív
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érzelmeket a büntetést, illetve a jutalom elmaradását előre jelző feltételes ingerek. A jutalom, illetve a jutalom értékű büntetéselmaradás feltételes jelzéseire az ún. viselkedésaktiváló (GO) rendszer reagál. (Ez a rendszer szabályozza a megközelítő tanulást, az
aktív elkerülést és a zsákmányszerző agressziót, és ez áll a pozitív érzelmek és a személyiségvonások közül az impulzivitás hátterében is.) A büntetés, illetve a büntetés értékű
jutalomelmaradás feltételes jelzéseire viszont a limbikus rendszer más területei, az ún.
viselkedésgátló (STOP) rendszer reagál. (Ez a rendszer szabályozza a passzív elkerülést,
azaz a „leállást” és a kioltást; ez működik új helyzetekben, és ez áll a negatív érzelmek, illetve a szorongás vonás hátterében is.) Közvetlenül a büntetésre, mint feltétlen ingerekre
(lásd sarokba szorított macska esetét) az ún. Harcolj/menekülj! (Fight/Flight) rendszer
reagál. (Ez a rendszer szabályozza a védekező agressziót és a menekülést, és ez állhat az
ellenségességérzés, illetve a pszichoticizmus dimenzió hátterében is.)
A GO és a STOP rendszerek egymástól függetlenek, ezért a jutalomra vagy a büntetésre való érzékenység, vagyis az impulzivitás vagy a szorongásra való hajlam az emberek
két egymástól független tulajdonsága. Valakit vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő,
esetleg egyik sem jellemez. A stabil extraverziótól a neurotikus introverzióig terjedő tengely
a szorongásra való hajlam mértékét jelöli, ezzel együtt a büntetésérzékenység emelkedő tendenciáját, míg a stabil introverziótól a neurotikus extraverzióig húzott átlón az impulzivitás
vonás, és ennek hátterében a jutalomérzékenység mértékét jelzi. A szorongás és az impulzivitás dimenzió egyedi kombinációja határozza meg az emberek büntetés- vagy jutalomérzékenységét. A pozitív, jutalomértékű események elővételezésére érzékeny emberek, akik
ugyanakkor kevésbé érzékenyek a büntetés előrejelzéseire, lesznek az extravertáltak, a negatív eseményeket elővételező, büntetésérzékeny személyek, akik kevésbé érzékelik a helyzetekben a pozitív lehetőségeket, lesznek az introvertáltak. Gray szerint mindkét rendszer
egyidejű érzékenysége állhat az érzelmi labilitás, vagyis a magas neuroticizmus hátterében.

Az egyéni különbségek biokémiai magyarázatai
Igen biztatóak a neurotranszmissziós és hormonális rendszerek egyéni különbségeire
építő elméletek az egyéni különbségek magyarázatára (Zuckerman 2005; Matthews–
Deary–Whiteman 2004; Carver–Scheier 2006).
Az idegrendszer különböző területeinek sejtjei különböző ingerületátviteli (transzmitter) anyagokkal működnek. A transzmitter anyagok általában az idegrendszer egy-egy
kis területén termelődnek, és az idegrostok révén jutnak el a felhasználási területeikhez.
Az azonos ingerületátvivő anyaggal működő agyi területeket azonos funkcionális rendszer részeinek tekintik, s ezeket az ingerületátvivő anyagról nevezik el. Az adott ingerületátvivő anyag termelődésének, lebontásának és fogadó területeinek gyógyszeres befolyásolása mindazon funkciókat érinti, amelyeket az átvivő anyaghoz köthető funkcionális
rendszer ellát.
A dopaminnal működő rendszerek az ingerek megközelítésében, az explorációban, az
aktivitásban, a küzdésben, valamint a jutalom- és örömfunkciókban, a nevetésben ját-
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szanak szerepet. Több adat van arra, hogy a dopamin túlsúlya az extraverzió biokémiai
hátterét képezheti.
A noradrenalin-rendszer pszichológiai funkciója az általános arousal, a figyelem fenntartása, a veszélyt jelző ingerek kiszűrése, így fokozott működése a szorongás, azaz a neuroticizmus hátterében állhat.
A szerotoninrendszer szerepe a viselkedés és az érzelmek, az agresszió, a megközelítő
viselkedés visszafogása vagy gátlása, azaz az ún. „fékfunkciók”. E rendszer működése az
egyik feltétele a viselkedéskontrollnak, vagyis a lelkiismeretességnek, az alacsony szintű
szerotonin-működés viszont a gyenge viselkedéskontrollért, az impulzivitásért, s így az
alacsonyabb lelkiismeret-faktor értékekért lehet felelős. (Emlékeztetünk arra, hogy Big
Five lelkiismeretesség faktorának jelentése nem a morális értelemben vett lelkiismereti
funkciókra utal, hanem a viselkedéskontrollra.)
Izgalmas a szervezet által termelt morfinszerű anyagok, az ún. endorfinok szerepe is:
fokozottan termelődnek a kivédhetetlen helyzetek (tehetetlenség, fájdalom) keltette kín
csökkentése érdekében, illetve ezek keltenek örömérzést szélsőséges erőfeszítésekben.
Vonásszerű, tartós hatásuk azonban még nem bizonyított.
Kézenfekvő a stresszhormonok szerepe az érzelmi labilitás, a neuroticizmus hátterében. Továbbá felmerült, hogy az oxitocin nevű női nemi hormon fontos biológiai tényezője lehet a kötődésnek, s így a barátságosság személyiségvonás mértékét is meghatározhatja. S ugyancsak sok adat támasztja alá a férfi nemi hormon (tesztoszteron) szerepét az
agresszív viselkedésben. Túlzott mértéke a fiatal férfiak nehezen kontrollálható agres�sziójában (érzelmi labilitásában), illetve nők férfias viselkedésében érhető tetten (Carver–Scheier 2006).


A SZEMÉLYISÉG EVOLÚCIÓS SZEMPONTÚ
MEGKÖZELÍTÉSE

A darwini evolúcióelmélet nemcsak a biológia, de a pszichológia tudománya számára is
betölti a metaelmélet szerepét. A természetes szelekció elve magyarázza a fajok sokféleségének kialakulását. Azok az élőlények, amelyek öröklődő jellegeik révén sikeresebben alkalmazkodnak környezetükhöz, nemcsak nagyobb eséllyel maradnak életben, hanem nagyobb sikerességgel szaporodnak is, s ezzel idővel növelik az előnyös jellemzők elterjedését a populációban (Cosmides–Tooby 2001).
Az utóbbi évtizedekben szárba szökő evolúciós pszichológia kiterjeszti az alkalmazkodás vagy adaptáció fogalmát a szervezet biológiai jellemzőin túl a viselkedésre is. Azt állítja,
hogy a szervezet végső soron a viselkedése révén oldja meg a túlélés és a fajfenntartás (szaporodás) bonyolult feladatát. Egyrészt azt kutatja, hogy melyek az emberi motiváció, kogníció
és cselekvés azon az emberi fajra specifikus, a természetes szelekció révén kialakult, öröklődő
mechanizmusai, amelyek a természetes vagy nemi szelekció révén alakultak ki.
A jelenben megfigyelhető viselkedés okai három idői kontextusban értelmezhetők: a
közvetlen környezet jelenlegi hatásaiként, az egyedfejlődés (ontogenezis) eredményeként
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és az évezredek során végbement filogenezis eredményeként. Az agyunk mint biológiai
„áramkörök” rendkívül bonyolult rendszere hosszú természetes kiválasztódási folyamat
eredményeként jött létre. Ebből azonban az is adódik, hogy az evolúció egészen más környezethez, más problémák megoldására jött létre, mint amelyekkel modern világunkban
találkozunk. Ahogy mondani szokták, „modern koponyánkban kőkori elme lakik”. Az
evolúciós pszichológia a jelenbeli emberi viselkedés időben távoli (disztális) okait próbálja
feltárni. Az evolúciós pszichológusokat másrészt az érdekli, hogy melyek azok a tartós
viselkedésjegyek – egyéni különbségek –, amelyeknek jelentősége volt és van a túlélés vagy
a szaporodás szempontjából.
Már az is kérdés, hogy miért alakultak ki és maradtak fenn különbségek az emberek
viselkedésében. Az evolúció logikájából az adódik, hogy mivel az alkalmazkodásra képtelen egyedek génállománya kisebb valószínűséggel kerül át a következő generációba, az
evolúció egy irányba, mégpedig az egyre alkalmasabb egyedek kiválasztása, voltaképpen
az egyformaság irányába halad. De miért nem vált minden ember viselkedése „optimálissá” a nemzedékek hosszú során? Mitől maradhatott fenn a sokféleség?
Vajon mi magyarázhatja a személyek közötti eltéréseket?
Buss (1996) úgy képzelte, hogy azokra a tulajdonságokra (egyéni különbségekre)
figyelünk fel, amelyek valamely adaptív probléma megoldása szempontjából fontosak.
A szexuális partner kiválasztásánál nem azok a jellemzők érdekesek, amelyek mindenkinél megtalálhatók, hanem az egyéni különbségek válnak perdöntővé: kinek a szemét vagy
alakját találjuk vonzóbbnak vagy szebbnek.
Leginkább azoknak a viselkedéses tulajdonságoknak (egyéni eltéréseknek) az evolúciós alapja valószínűsíthető, amelyek szerepet játszanak a szexuális szelekcióban (pl. a
hódításban vagy a versenytársak kiiktatásában) és öröklődnek. A széles értelemben vett
szexuális viselkedésben, a párválasztásban bevált viselkedésmódok bizonyos génekhez
köthetők, és ezek a gének a következő nemzedékekbe átkerülvén a leszármazottakban is
megjelenítik az adott viselkedésjellemzőt. A saját gének átörökítésében szerepet játszik
az ún. rokonszelekció (voltaképpen a saját géneket nagy részben hordozó rokonok támogatása) és az asszortatív (válogató) reprodukció (az egy vagy több tulajdonságban hozzánk
hasonló, vélhetően genetikusan is közeli pár választása).
Milyen területeken, milyen adaptációs problémák megoldásában van jelentősége az
egyéni különbségeknek (Buss 2001)?
1. A nemtől függő adaptációs problémák megoldásában: partnerválasztás, udvarlási stratégiák vagy a fizikai vonzerő (pl. a vonzó férfiak inkább rövid távú párosodási stratégiát követnek, a vonzó nők pedig magasabb státuszú férfiakat szereznek meg maguknak), partnermegőrzési stratégiák (féltékenység: a nők az érzelmi megcsalásra, férfiak
a testi megcsalásra érzékenyebbek).
2. A környezet által kiváltott adaptációs problémák megoldásában: a természeti vagy
munkafeltételek megváltozása (pl. a vándorlás vagy időjárás-változás nyomán, de idetartozhat a születési sorrend hatása is stb.).
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3. Örökletesen adott adaptációs problémák megoldásában: a veleszületett testalkat, testi
erő, téri képességek (pl. vékony testalkatú embereket több támadás érhet, amit fizikai
agresszióval nem, csak olyan kognitív manőverekkel védhető ki, mint a ravaszság).
4. Különféle szociális célokhoz kapcsolódó problémák megoldásában: dominancia (törekvés a hatalmi rangsorban való előrelépésre), kölcsönös szövetségek kötése (a barátok és ellenségek felismerése), reciprok altruizmus (mások segítése a viszonzás reményében).
Mindezek inkább közvetetten kapcsolódnak a szaporodáshoz, amennyiben forrást teremtenek az intim kapcsolat megvalósulásához és a születő gyermekek felneveléséhez.

Az ötfaktoros személyiségleíró modell evolúciós
pszichológiai értelmezése
Mint láttuk, a személyiségtaxonómiai kutatásokban kimutatott öt faktor robusztusnak
bizonyul: a legkülönfélébb kultúrákban lényegében ugyanazon szempontok mentén különböztetjük meg az embereket. Vajon miért? Kézenfekvő, hogy evolúciós magyarázatot
kell találnunk. Az öt dimenziónak a túléléssel vagy a szaporodással kapcsolatos problémák megoldásában kell fontos szerepet játszania.
Hogan szerint az öt faktoron alapuló stratégiák különbségeket jelenthetnek a viselkedésben. A társak megkönnyíthetik a problémák megoldását. Ebben fontos szerepet
játszik a szövetkezés közös cél elérésére, barátság és hosszú távú partnerkapcsolat. De a
társak gátolhatják is a problémák megoldását: ha az erőforrások azonosak, versengés alakul ki a reproduktív sikeresség érdekében. Az öt személyiségfaktornak a szövetségesek és
az ellenlábasok kiválasztásában, a velük való együttműködésben vagy megküzdésben van
jelentősége (Hogan 1996)!
A másik elképzelés (Buss 2001) szerint az öt faktor jelentheti a társas környezet legfontosabb jegyeit, amelyhez az embereknek adaptálódniuk kell. Az ún. adaptációs táj
(landscape) magyarázat lényege, hogy a fő személyiségdimenziók azokat a személyek
közötti viselkedéses eltéréseket írják le, amelyeket elkerülhetetlenül észlelnünk kell a megfelelő társas alkalmazkodáshoz: Az extraverzió faktor azt írja le, hogy valaki milyen helyet
foglal el a társai között, hol áll a rangsorban. A barátságosság vagy kedvesség faktor azt
írja le, hogy a személy mennyire képes kapcsolatai fenntartására, mennyire kölcsönösek
a kapcsolatai, mennyire lehet vele együttműködni. A lelkiismeretesség vagy megbízhatóság faktor arról szól, hogy a személy mennyire hajlandó források megteremtésére és
megosztására a családjában, a barátai körében. Az érzelmi labilitás faktor azt jelzi, hogy
hogy mennyire támaszkodhatunk a személyre nehéz vagy stresszhelyzetben. Az intellektus vagy nyitottság pedig arról informál, hogy a személy mennyire képes problémahelyzeteket megoldani, mennyire találékony új és bonyolult helyzetekben?
Valószínű, hogy az evolúció során azoknak a túlélési esélyei nőttek meg, akik ezeket
az életfeladatokat jól tudták megoldani, illetve jól tudták azonosítani azokat az embe-
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reket, akik sikeresek voltak ezek megoldásában. Azoknak nőttek meg a túlélési és szaporodási esélyei, akik olyan biológiai és pszichológiai mechanizmusokkal rendelkeztek,
amelyek ezeket a megoldásokat lehetővé tették (Buss 2001).


ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS

Azt még az ötfaktoros leíró elmélet bírálói is elismerik, hogy az öt alapdimenzió feltárásával a kutatók fontos jelenségre bukkantak, olyan fontos jellemzési szempontokra, amelyek száma történetesen öt. Ugyanakkor azonban mindenképpen értelmezésre szorul,
hogy miért épp ez az öt szempont. A fő kérdés nyilván az, hogy mit tudtunk meg ezzel a
személyiségről? Goldberg úgy véli, hogy ez az öt faktor vagy alapdimenzió általános referenciakeretként alkalmazható az egyéni különbségek rendszerezéséhez. Valószínű azonban, hogy ennél többről van szó, s közelebb jutunk az igazsághoz, ha Peabody és Goldberg (Peabody−Goldberg 1989) javaslatát ide idézzük az öt faktor elnevezésére: I. erő,
hatalom (Power); II. szeretet (Love); III. munka (Work); IV. érzelem (Affect); és V. intellektus. Nem lehet nem észrevenni, hogy ezek a jellemzési szempontok lényegében
megegyeznek a természetben és társadalomban élő ember nagy alkalmazkodási feladataival, ahogyan Buss fentebb megfogalmazta, azzal a tájképpel, amelyhez alkalmazkodnunk kell.
Ezért joggal merül fel a gondolat, hogy e globális funkciókra az idegrendszer elkülöníthető alrendszerei szakosodtak, és ezek működésének egyéni különbségeit ragadják
meg a személyiség faktoranalitikusan feltárható alapdimenziói. A faktorok hátterében
álló sajátos biológiai és pszichológiai (kognitív, emocionális és motivációs) mechanizmusok feltárása azonban jórészt még a személyiségpszichológusok előtt álló feladat.
Ám az öt faktor mentén szerzett ismeretek talán a leggazdaságosabban hasznosíthatók
az emberek viselkedésének előrejelzésére. Mindenképpen előnyös számunkra, ha arról az
emberről, akivel megismerkedünk, vagy akár együtt is élünk, tudjuk, hogy milyen erős
a csoportjában, mennyire képes szeretetkapcsolatra, kötődésre, mennyire megbízhatóan
és hatékonyan látja el munkáját, mennyire képes eltartani a családját, mennyire képes
megőrizni hatékonyságát veszélyes, nehéz helyzetekben, és mennyire nyitott az életben
óhatatlanul adódó új helyzeteire, mennyire képes felfedezni vagy elsajátítani hatékony
problémakezelési eljárásokat.
Két házassághirdetés
– Keresem azt a vonzó, kedves, kiegyensúlyozott és világra nyitott fiatalembert, akivel megoszthatom örömeimet és bánataimat, s aki leendő családunknak biztonságot és a nehéz időkben is biztos támaszt nyújt.
– Keresem azt a vonzó, kedves, kiegyensúlyozott, a világra nyitott, családszerető
nőt, aki leendő gyermekeinket odaadással neveli, és hű társam lesz örömökben és
bánatokban egyaránt.
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Mi hiányzik ezekből a hirdetésekből? Hozzá tudunk-e tenni valamilyen fontos szempontot? Elsőre az az érzésünk, hogy igen, de ha megpróbálkozunk vele, akkor komoly nehézségekbe ütközünk, valószínű, hogy az itt említett szempontokat fogjuk
„ragozni”. Miért ilyen „tökéletesek” ezek a hirdetések? Talán azért, mert minden
szempontot érintenek, amit fontosnak tartunk a másik ember megítélésében.
Próbáljunk meg tanárként jellemzést vagy ajánlást készíteni egy tanítványunkról!
Nagyon valószínű, hogy a jellemzési szempontjaink az öt faktor körül járnak majd.
Két kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan marad. Vajon milyen biztosan jelezhetjük előre az emberek viselkedését? S mennyit értettünk meg az emberek viselkedéséből? A következő fejezetben olyan elméletek következnek, amelyek az emberi
viselkedés megértését segíthetik.

 KULCSFOGALMAK
diszpozicionális irányzat  leíró személyiségmodell  személyiségtaxonómia 
személyiségtípus  személyiségvonás  lexikális kutatás  személy-helyzet interakció  dinamikus interakcó  vonás mint leíró kategória  extraverzió-introverzió  Big Five  egyéni különbségek biológiai értelmezése  arousal  evolúciós pszichológia

 KÉRDÉSEK
1. Melyek azok a személyiségvonások, amelyeket hasznosnak tart a pedagógusok és a diákok megismerésében?
2. Mit gondol, mennyiben kell másképp bánni az extravertált és az introvertált
diákokkal?
3. Ön a saját személyisége alapján vajon milyen diákokkal „jön ki” könnyebben
és nehezebben? Gondolkodjon erről a Big Five dimenziói alapján!
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 BEVEZETÉS
Az előző fejezetben a személyiséget mint a bonyolult emberi viselkedés hátterében álló belső – biológiai és pszichológiai – struktúrát határoztuk meg.
A hangsúlyt arra helyeztük, hogy e feltételezett struktúra milyen viselkedésmintázatokban – vonásokban és típusokban – nyilvánul meg, és ezek alapján
az emberek viselkedését milyen dimenziók mentén szoktuk összehasonlítani,
illetve megkülönböztetni. Izgalmas kérdéseket vetett fel az is, hogy e megfigyelhető viselkedésmintázatokból hogyan következtethetünk a feltételezett
belső struktúrára, amit személyiségnek nevezünk. Ebben a fejezetben az érdekel bennünket, hogy a pszichológusok hogyan képzelik el ezt a belső struktúrát, s annak működését.

A lelki struktúrához a pszichológusok különböző elméleti keretekben és különböző
módszerekkel közelítenek. Tudomásul kell vennünk, hogy több különféle elképzelés él
egymás mellett, és az sem könnyíti a helyzetet, hogy e megközelítések képviselői alig reflektálnak egymásra.
Azt is fontos tudni, hogy noha a különféle megközelítések a személyiség – más-más
fontos aspektusát ragadják meg, mégis van néhány általánosan elfogadott tétel,
amely közös e megközelítésekben.
Az egyik ilyen tétel, hogy a lelki jelenségek az agy funkciói. Csak csodálattal tudunk arra gondolni, hogy miképpen képes az agyunk arra a „teljesítményre”, hogy
önmagunkat, sőt másokat is szubjektív, más szóval lélekkel bíró lényként éljük meg.
Természetesen nem feladatunk e „misztikus ugrás a testből a lélekbe”, azaz a filozófiai
– test/lélek – probléma tárgyalása, annyit azért meg kell állapítanunk, hogy noha az
emberi viselkedés elemzése az élmények, azaz e szubjektív szinten is lehetséges, a
teljes megértéshez soha nem szabad felednünk, hogy az ún. lelki jelenségeink elválaszthatatlanul kapcsolódnak az agyunkhoz, sőt az egész szervezetünkhöz.
Egy másik ugyanilyen fontos tétel, hogy a lelki jelenségeink nem önmagukban
alakultak ki, hanem főként társas/társadalmi hatásokra válaszul, azokkal kölcsönhatásban, s a funkciójuk a bonyolult fizikai és szociális világhoz való alkalmazkodás, alapvetően a túlélésünket és szaporodásunkat szolgálják, még akkor is, ha modern életünkben olykor képesek is vagyunk elfeledkezni erről.
Egy további tétel arról szól, hogy a bonyolult világhoz rendkívül bonyolult, több
részstruktúra együttműködéséből álló biológiai/pszichológiai/szociális rendszer alakult ki, amit személyiségnek nevezünk. A lelki történések mindig együtt járnak testi
reakciókkal, a lelki zavarok testi tünetekkel és fordítva, a testi működésünknek is lelki
következményei vannak még akkor is, ha azokat nem mindig éljük át. E bonyolult,
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élő, változó dinamikus rendszer modellezésére a pszichológus elméletalkotók sokféle
metaforával próbálkoztak: gőzgép, számítógép, robot. Ez első pillantásra furcsának
tűnhet, de tudnunk kell, hogy e rendkívül bonyolult rendszer feltérképezésének és
megértésének még nagyon az elején vagyunk, s közvetlen vizsgálatok legtöbbször
nem lehetségesek.
Végül, általánosan elfogadott tételként említsük meg, hogy a pszichológia alapvetően megismerni szeretné az emberi viselkedés hátterében álló bonyolult struktúrát,
és ennek érdekében sajátos elméleti/fogalmi keretben megfigyeli, vizsgálja az emberek viselkedéses megnyilvánulásait és verbális közléseit, s e tapasztalatok alapján próbál következtetéseket levonni arról, vajon milyen „lelki mechanizmusok” állhatnak
mindezek hátterében. A pszichológia tehát alapvetően tapasztalati, azaz empirikus
tudomány.
S mindez elmondható a mindeddig legnagyobb hatású és legátfogóbb személyiségelméletről, a pszichoanalitikus megközelítésről is, amely kitér az embert mozgató
hajtóerők és a személyiségstruktúra fejlődésének problémájára is.
Freud elképzelései a múlt század elején gyökeresen változtatták meg az addig elfogadott vallásos
vagy racionális emberképet. E megközelítés emberszemlélete sokak számára rokonszenves, mások azonban nem tudnak megbarátkozni vele, sőt
vannak olyanok is, akik a tudományos értékét kérdőjelezik meg. Maga az elképzelés mindenképpen
izgalmas, hatása messze túlmutat az orvoslás és a
pszichológia területén, és a társadalomtudományoktól kezdve a nevelésen és politikán át az alkotóművészetekig hatott az emberi természet megértésén fáradozó gondolkodókra.


18.1. KÉP  Sigmund Freud (1856–1939)

A PSZICHOANALITIKUS SZEMÉLYISÉGSZEMLÉLET

Mindennapos emberképünkben egyszerre van jelen az az érzésünk, hogy cselekedeteinket a szándékaink határozzák meg, azaz képesek vagyunk tudatosan eldönteni mit, miért
és milyen célból cselekszünk, és az az érzésünk is, hogy nem vagyunk urai döntéseinknek, nem tudjuk, mit, miért és mi célból teszünk, mintha valami rajtunk kívül álló tényező határozná meg tetteinket. Az önismereti igényünk különösen felerősödik, ha a cselekedeteink nem szolgálják az alkalmazkodásunkat: nem célravezetők, rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, szorongunk vagy tehetetlenek vagyunk, képtelennek érezzük
magunkat kapcsolataink alakítására, nehezen teljesítünk az iskolában vagy a munkahelyünkön, netán zavarok támadnak a szexuális életünkben vagy más különös, orvosi szem-
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pontból nem magyarázható egészségügyi tüneteink lépnek fel. A pszichoanalitikus megközelítés fő tétele, hogy cselekedetink fő mozgatórugói tudattalanok, ám ezek a tudattalan mozgatórugók feltárhatók, mégpedig a különös módon előhívott tudatos élmények,
gondolatok, érzelmek és indulatok más élettörténeti eseményekkel való összefüggéseinek elemzése révén.

A tudattalan felfedezése
A felvilágosodás racionalizmusával szemben a 19. századi filozófiában és szépirodalomban már gyakorta felmerül a gondolat, hogy az ember nem minden cselekedete tekinthető racionálisnak. Egyebek közt Kant, Fichte, Rousseau, Goethe, Schopenhauer és Dosztojevszkij műveiben is megjelenik az a gondolat, hogy az ember nem feltétlenül cselekszik tudatosan vagy ésszerűen, aminek oka lehet tudata elhalványulása, vagy valami
egészen másfajta minőségű tudat működése (Pléh 2000).
A 19. századi akadémikus pszichológusok – egyebekben Wundt, James és Titchener – a tudat problémájával voltak elfoglalva. Fő módszerük az introspekció volt. Karosszékben üldögélve próbálták megfigyelni és elgondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben.
A tudatot mint gondolatáramlást fogták fel és például olyan parttalan kérdések izgatták
őket, hogy létezik-e gondolat nélküli tudatosság, vagy kép nélküli gondolat. Ebben az
időszakban nem a tudomány berkeiben, hanem bizonyos testi és lelki panaszok gyógyítása során merültek fel olyan kérdések, amelyek megválaszolásához előbb-utóbb túl kellett
lépni az emberi viselkedést átható tudatosság feltételezésén. Nem véletlen, hogy a tudattalan tapasztalati (empirikus) fogalma nem pszichológusok, hanem orvosok, elmegyógyászok magyarázataiban jelentek meg. Érdemes pár mondatban felidézni az utat, ami
Freud tudattalan felfogásához vezetett. Természetesen nem feladatunk Freud bonyolult
elméletének részletes és kritikus bemutatása, gondolatmenetének csak néhány fontosabb
elemére térünk ki (Freud 1986; Buda 1971; Fonagy–Target 2005).
Az eredetileg orvos és neurofiziológus Freud figyelme 1885-ben Párizsban az ideggyógyász Charcot előadásait követően fordult a lelki eredetű, ún. ideges tünetek kezelése felé. Charcot arról beszélt, hogy bizonyos neurológiai tünetek (bénulás, érzészavar,
görcsös rohamok, ködös tudati állapotok) hátterében sokszor nem mutatható ki valódi
idegrendszeri károsodás. Az ilyen zavarokat hisztériának nevezték. Mivel ezek érdekes
módon kiválthatók voltak hipnózisban is, ezért Freud e különös gyógymódot kezdte tanulmányozni. Egyfelől azt tapasztalta, hogy a hisztériás tünetek hipnotikus transzban
(mai kifejezéssel: módosult tudatállapotban – lásd 9. fejezet) megszüntethetők, másfelől
különösen izgalmas volt számára a hipnóziskutató Bernheim egyik híres megfigyelése,
a poszthipnotikus jelenség. A hipnózisban kapott utasítást a személy a hipnózis befejezés
után végrehajtja anélkül is, hogy tisztában – vagy tudatában – lenne cselekedete valódi
okával.
Mindezek a megfigyelések oda vezettek, hogy egyre több idegorvos kezdte az immár
lelki eredetűnek vélt hisztériás tüneteket hipnózissal kezelni. Freud 1895-ben Breuerrel
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közösen írta meg híres könyvecskéjüket Tanulmányok a hisztériáról címmel (Freud 1977),
amelyben a hipnotikus kezelés elméletét is kifejtették. Az eljárás lényege az volt, hogy
amikor hipnózisban arra kérték a személyeket, hogy beszéljenek kellemetlen élményeikről, akkor azt tapasztalták, hogy a betegek nyelve megoldódott, és sok olyan feszültségteli
történetet és eseményt is elmondtak önmagukról, amelyeket egyébként nem tettek meg.
Az orvosok azt tapasztalták, hogy a kibeszélés hatására a betegek tünetei csökkentek, sőt
meg is szűntek, mintha megszabadultak volna a kellemetlen feszültségektől. Ezt az eljárás
ezért katartikus módszernek nevezték el.
Freud és Breuer említett tanulmányukban elméletet is kidolgoztak a hisztéria kialakulásáról. Úgy vélték, hogy a kellemetlen, kínos, kimondhatatlan, s így feldolgozhatatlan és
elviselhetetlen feszültséggel járó élmények és események, a korabeli orvosi terminológiával a traumák emléke kiszorul a tudatból, s ezzel a személy mintegy megszabadul tőlük. Ugyanakkor a tudatból kiszorult emlékanyag, amiképp a „gennyes góc”, megtartja
a hozzá társult feszültséget vagy energiát. A pszichotraumához kötődő energia, mint a
lefojtott gőz feszítő ereje a kazánban, a felszínre törekszik, gátolja az érzékelési, gondolkodási és mozgásos folyamatokat, s így különféle testi és lelki tüneteket okoz. Kérdés,
hogy honnan származik ez az energia, ami kiszorítja a traumatikus emléket a tudatból
és fenntartja a tüneteket? A válasz ezekre a kérdésekre kirajzol valamiféle személyiségmodellt, még akkor is, ha Freud maga nem is személyiségről, hanem lélekről vagy lelki
apparátusról beszélt.

A topológiai modell alkalmazása a tünetek értelmezésében
és gyógyításában
Az embert viselkedésre késztető energia Freud szerint biológiai késztetés, s legfőképp a
szexuális vággyal (libidóval) azonosítható. Az éhséggel és más hiányszükségletekkel
szemben a nemi vágy olyan késztetés, amely bizonyos mértékig elnyomható vagy gátolható, sőt az eredeti tárgyról és másik tárgyra is átirányítható (Freud 1986; Buda 1971).
S míg a szexuális tartalom kiszorulhat a tudatból, addig az adott tartalomhoz kötött és ki
nem elégített szexuális energia nem oszlik el, hanem felhalmozódik a tudattalanban, s
ugyanúgy tüneteket okozhat (konverzió), mint a traumatikus események. A korabeli bécsi társadalomban a szexualitás komoly korlátok közé szorult, a nemi vágy észlelése és
kifejezése csak nagyon szűk környezetben volt megengedett, nem lehetett beszélni róla,
így megjelenése komoly bűntudattal járt, feszültséget jelentett az emberek, különösen a
nők számára. Ráadásul Freud azt tapasztalta, hogy a terápiás helyzetekben tapasztalt
traumák többsége is a szexualitással függött össze.
De mi szorítja ki a traumatikus és/vagy szexuális tartalmakat – képzeteket és emlékeket – a tudatból? A traumatikus eseményekkel járó kellemetlen, kínos érzéseket a lelki
apparátus aktívan elnyomja, nem engedi felidézni, azaz ismételten tudatosulni. Ezt az aktív, nagy energiákat lekötő mechanizmust Freud elfojtásnak nevezte. De hova kerülnek a
kiszorított tartalmak?

72



negyedik rész. A S Z EMÉLY I S ÉGelméletek üzenetei a pedagógusok számára

Freud pszichére vonatkozó elméletének korai formájában – az ún. topológiai modellben (Freud 1986; Buda 1971) – a lelki tartalmak három tartomány valamelyikében tartózkodhatnak. Freud szerint tudatos az, ami verbálisan hozzáférhető – ahogy ő
elképzelte: eléri a beszédérzékelő és szóképző apparátust –, más szóval kimondható és
megfogalmazható. A lelki tartalmaink – emlékeink – jelentős része természetesen nincs a
tudatunkban, mert éppen más foglalkoztat bennünket és adott pillanatban nincs jelentőségük a számunkra. Az ilyen bármikor a tudatba hívható tudattartalmak az ún. tudatelőttes
régióban várakoznak. Ezzel szemben az aktívan kiszorított, elfojtott kellemetlen, kínos,
főként szexuális tudattartalmak az ún. tudattalanba kerülnek, és onnan már nem hívhatók
elő egykönnyen. A tudattalan voltaképpen azt a paradoxont fejez ki, hogy a tudattartalmaink jelentős része az elfojtás révén nem tudatosítható. A népszerű jéghegy analógia
azt is kifejezi, hogy a jéghegy „víz alá” szoruló része, a tudattalan képzetek jóval nagyobb
tartományt alkotnak, mint annak „vízből kilátszó” csúcsa, azaz a tudatos képzetek.
A tudattalan tartományban tartózkodó lelki tartalmak, mint láttuk, egyáltalán nem
passzívak, jelentős energiák kötődnek hozzájuk, és megnyilvánulni törekszenek, ám másfajta törvényeknek engedelmeskednek, mint a tudatos folyamatok. Ezeket a törvényeket
ún. elsődlegesfolyamat-gondolkodásnak nevezte Freud, megkülönböztetve őket a tudat logikus, racionális másodlagosfolyamat-gondolkodásától (Freud 1935, 1986). De honnan
ez a megkülönböztetés?
Freud biológiai szemléletű elméletében (Sulloway 1987) a lelki tartalmak végső soron két forrásból erednek, egyfelől a saját testből, ezek az ún. ösztönkésztetések, másfelől
a külvilág érzelmileg többé-kevésbé súlyos, olykor traumatikus eseményeiből. A tudatosulás (akusztikus érzékelő felületek) irányába tartó „ingerületek” elsőként a tudattalanon
futnak át. Itt mindazt felidézik, ami velük kapcsolatban volt korábban vagy ami ezekre
utal, vagy ezekre hasonlít. Az elsődlegesfolyamat-gondolkodás a racionális-logikus gondolkodástól eltérően alapvetően analógiás asszociáció elvén alapul. A tudatba végül az „ingerületeknek” csak igen kis hányada kerül át. De honnan tudhatta Freud, hogy a tudattartalmakon milyen gondolkodásmód érvényesül?
Mindenekelőtt az álmok elemzéséből. Pontosan 1900-ban jelent meg híres könyve az Álomfejtésről (Freud 1935), amelyben betegei álmait elemezte a maga sajátos és
eredeti módszerével. Milyennek találta az álmokat? Az első pillanatra zavaros történeteknek tűnő álmokban felfedezett néhány jellegzetességet, amelyet aztán az elsődlegesfolyamat-gondolkodás jellemzőiként ismert fel. Először is észrevette, hogy az álmokban
gyakorta, ugyanakkor különös módon jelennek meg érzelmi feszültségek. Az álomtörténetek nem egyenes oksági vonalon zajlanak, hanem az eredetileg egészen különböző
helyzetek és időpontok történései sűrűsödnek egyetlen történetté. Az eredeti feszültség
gyakran más személyekre vagy tárgyakra áttolva jelenik meg. Az eredeti személyek, tárgyak és események sokszor szimbolikusak, azaz valami olyasmire utalnak leggyakrabban
képi formában, amihez feszültség kapcsolódik, ami azonban az első pillanatban nem nyilvánvaló, de némi elemző munkával az élettörténet és a személy egyéb asszociációi fényében feltárhatók. Az ún. álommunka célja az eredeti feszültség átdolgozása oly módon,
hogy még az álomban se kelljen szembesülni az eredeti kellemetlenségekkel. Olyan ez,
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mintha valami cenzor működne az álomtevékenység során. Az álom elemzése során gyakran találkozik a terapeuta ellenállással vagy elakadással, amikor valamilyen feszültségre
utaló mozzanat kerül terítékre. Ellenállást jelezhet például, ha páciens bizonyos témát
érintve indulatba jön és nem hajlandó beszélni róla.
Visszatérve a hisztériás tünetek magyarázatára, miközben a kellemetlen vagy kínos
belső vagy külső esemény emlékét a személy elfojtja (vagy másképp elhárítja), az eseményhez kapcsolódó kínos feszültség a tudattalanban a felszín felé törekedve ún. neurotikus tünetet idéz elő: vagy valamilyen testi funkciózavart (pl. bénulást, elnémulás) vagy lelki zavart, leggyakrabban erős szorongást, pánikot vagy kényszeres megnyilvánulásokat,
esetleg szexuális zavarokat. Ugyanakkor Freud számára izgalmas felfedezés volt, hogy
nemcsak ilyen nagy – az életvezetést megzavaró – neurotikus tünetek jelenhetnek meg,
hanem olyan apró tünetek is, amelyek nagy gondot nem okoznak. Freud 1901-ben jelenteti meg A mindennapi élet pszichopatológiája című híres, ám mégsem könnyű olvasmányt
jelentő kötetét (Freud 1936). Amikor a személy gondolatai vagy az őt ért hatások olyan,
ha nem is elfojtott, de kellemetlen vagy feldolgozatlan – legtöbbször szexuális – témát
érintenek, amiről a személy nem szívesen beszél vagy amivel nem szívesen szembesül, akkor különös hibák, elszólások, elvétések, elfelejtések, félreértések, téves, elrontott cselekmények
vagy valamilyen fontos tulajdon elvesztése jelenhet meg. Ezekből a felfedezésekből azt a
következtetést vonta le Freud, hogy nemcsak az előre eltervezett viselkedésünk szigorúan
meghatározott, hanem minden, még a véletlennek tűnő viselkedésünk is, azaz minden
megnyilvánulásunknak többnyire tudattalan lelki oka van, s az pszichoanalízissel (lelki
elemzéssel) feltárható.
Kérdés, hogy miképp lehet a neurotikus és a mindennapos tünetek okait feltárni, és
hogyan lehet ezeket a tüneteket megszüntetni. Freud viszonylag korán felhagyott a kezdetekben hatékonyak tűnő, már említett hipnózis alatt végzett katartikus módszerrel,
mert ugyan a tünetek a kibeszélés hatására megszűntek, de a javulás az esetek többségében csak átmeneti volt (lásd Buda 1971). Arra a gondolatra építve, hogy bár a személy
nincs tudatában a tünetet előidéző elfojtott eseménynek, mindaz mozgósítja a hozzá kötődő kínos feszültséget, és egyben ellenállást idéz elő, ami az adott eseménnyel kapcsolatban (asszociatív viszonyban) van. A kapcsolat kialakulásához sokszor elég a hasonlóság.
Az ülés során Freud arra kérte a betegeket, hogy minden ellenőrzés és fölülbírálat nélkül
mondják ki azt, ami az eszükbe jut (szabad asszociáció) akkor is, ha jelentéktelennek, értelmetlennek, nem témába vágónak vagy kellemetlennek találják. Ez a gyakorlatban úgy
történik, hogy a páciens egy díványon fekszik, és az analitikus a fejénél ül egy széken úgy,
hogy a páciens ne lássa őt. A pszichoanalitikus mindent feljegyez, amit a páciens mond, s
főként arra figyel, hogy hol akad el az asszociációsor (ellenállás), és milyen témák esetében keletkeznek a páciensben, s ennek nyomán ő benne is erős érzelmek. Olykor a keletkező érzelmek az eredeti célpont helyett a terapeutára irányulnak (indulatáttétel). Ellenállás és nagy indulatok akkor keletkeznek, amikor a beteg olyan téma felé közelít, ami
kapcsolatban van a tudattalan traumatikus eseménnyel vagy kellemetlen tartalommal.
Természetesen nem adódik magától a megoldás, sokszor nagyon zavaros, bonyolult as�szociációk keletkeznek. Az orvosnak vagy pszichológusnak voltaképpen azt a különös,
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18.2. KÉP  A pszichoanalízis során
a páciens a díványon fekve asszociál az
álom tartalmára és más élményeire

olykor meghökkentő analóg asszociációsort kell feltárnia rendkívül türelmes, néha évekig tartó munkával, ami elvezet a traumatikus emlékhez. Ezt a munkát gátolja, de egyben
segíti is a beteg elakadása és ellenállása. Az asszociációk, az elakadások és az érzések nagyon óvatos értelmezésével, voltaképpen az elsődlegesfolyamat-gondolkodás elveit követve
juttathatja el az orvos a beteget ahhoz, hogy a traumatikus történéseket – nagy érzelmi indulatok közepette – felidézze, megértése és feldolgozza. Azzal, hogy a feszültséget okozó traumával a páciens szembesül és beszélni tud róla, a feszültség a továbbiakban már nem kényszerül kerülő útra, s így az általa okozott tünet is megszűnik. Ezt a beteget keményen megdolgoztató feltáró munkát nevezte el Freud pszichoanalízisnek (Freud 1986; Buda 1971).

Freud strukturális személyiségmodellje
Az ún. topológiai modellben Freud a tudattartalmak helyét kereste. A leírásaiban azonban a tudatot és a tudattalant olyan működő struktúraként (apparátusként) is jellemezte,
mint amelyek különböző funkciókat látnak el. A tudattalanban például az „örömelv” érvényesül, azaz a lelki apparátus a vágyak azonnali kielégítésére és a kínok azonnali elkerülésére
törekszik és működésmódja az elsődlegesfolyamat-gondolkodás. A tudatosban pedig a „valóságelv” játszik döntő szerepet, a külvilághoz való alkalmazkodás. Az 1923-ban Az ősvalami és az én című elméleti összefoglalójában (Freud 1971) felvázolta a személyiség struktúrájára vonatkozó elképzelését. Ebben három lelki struktúra folyamatos harca eredményeként alakul ki a viselkedés és értelmezhetőek a viselkedészavarok, a neurotikus tünetek. Az
ösztönént leszámítva mindegyik struktúra működhet tudatosan és tudattalanul is.
A legkorábbi, velünk született régebbi lelki struktúra az ösztönén (Es vagy Id). Ez voltaképpen a személyiség biológiai összetevője, az ösztönszükségletek, s főképp a libidó, a
nem csupán szexuális hajtóerőként felfogott általános lelki energia kiindulópontja. Teljesen tudattalan működésének eredménye a vágyak megjelenése, és célja a vágyak azonnali kielégítése és a szenvedés és kínok elkerülése. Az ösztönén hatókörébe kerülnek a
traumák következtében elfojtott tudattartalmak is. Munkamódja a már említett „elsődlegesfolyamat-gondolkodás”: az élmények hasonlósági és érzelmi alapú összekapcsolása
(asszociációja).
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Az én (ego) valamiképpen az ösztönénből elkülönülő struktúra. Kialakulására azért
van szükség, mert az ösztönszükségleteinket csak a való világban, másokkal együttműködve a realitásoknak megfelelően tudjuk úgy kielégíteni, hogy az ne veszélyeztesse életünket (önfenntartás). Ennek érdekében észlelnünk kell a valóságot, meg kell tanulnunk
célirányosan viselkedni, meg kell tudni őrizni tapasztalatainkat, egyszóval alkalmazkodnunk kell a valósághoz, hogy kihasználhassuk a lehetőségeket az ösztönén szükségleteinek kedvező és veszélytelen kielégítésére. Az ego arra kényszerít, hogy bizonyos örömökről lemondjunk a későbbi nagyobb kínok elkerülése érdekében, vagy felvállaljunk
kellemetlenségeket későbbi örömökért cserébe. Fontos szerepe tehát, hogy közvetítsen
az ösztönén és a felettes én igényei között: féken tartsa az ösztönöket és megfeleljen a
társadalom követelményeinek. Működését a valóságelv vezérli. Egyik munkamódja az
élmények racionális, logikus, rendszerező, kategorizáló feldolgozása („másodlagosfolyamat-gondolkodás”), ebben az értelemben tehát működése tudatos. Másik munkamódja
az elhárítás azonban tudattalan: mindazon lelki tartalom kiszorítása a tudatból, amely
kellemetlen, kínos a személy számára (lásd alább).
Kérdés, hogy honnan származik az az energia, amivel az én mindezeket a feladatokat
végre tudja hajtani. Freud kezdetben úgy képzelte, hogy az énnek saját forrása az önfenntartás ösztöne, azaz a valósághoz való alkalmazkodás hajtóereje, míg a szexualitás ösztöne,
a libidó alapvetően az ösztönénből táplálkozik. A libidó azonban nemcsak változékony
és akár el is elnyomható, de az egyik tárgyról más tárgyakra is átirányítható. Ebből fakad, hogy a libidó magát az ént is megszállhatja. Mivel az én az energiát végső soron az
ösztönén libidójából nyeri, ezért Freud a későbbiekben kiiktatta az önfenntartó ösztönt,
mint az én saját energiaforrását. Annak érdekében, hogy Freud fenntarthassa azt az elképzelését, hogy a lelki folyamatok dinamikája az ösztönök konfliktusából ered, a kieső
önfenntartás ösztöne helyett bevezette az önmegsemmisítésre irányuló halálösztön fogalmát, ami kifelé fordítva, mint pusztító agresszív késztetés jelenhet meg.
A felettes én (szuperego) a fejlődés során a legkésőbb, az ún. Ödipusz-komplexus (lásd
alább) következtében kialakuló lelki struktúra. A felettes én legfontosabb feladata a kielégülés korlátozása a társadalmi normáknak megfelelően. Jórészt tudattalan működésére
a bűntudat vagy büszkeség érzéséből következtethetünk. Ennélfogva két részre osztható: a büntető lelkiismeretre (a beépült szabályok és tiltások betartatása), és az énideálra
(apánk és anyánk ránk vonatkozó ugyancsak beépült elképzelései). A társadalmi normákat Freud korában a családban az apa képviselte, ezért ezeket a normákat Freud szerint
főként az apától vesszük át (ún. introjekció révén, de ennek kifejtése messzire vezetne).

A szorongás és a szorongás elhárítása
A szorongás kellemetlen állapotát mindannyian ismerjük. Freud szerint a szorongás az én
számára veszélyjelzés arra vonatkozóan, hogy valami kellemetlen esemény várható. Freud
a szorongás három fajtáját különböztette meg: a reális, a neurotikus és a morális szorongást (lásd Oláh 1992).
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A külvilág valós fenyegetései vagy annak jelzései reális szorongást vagy félelmet váltanak ki. Ettől a kellemetlen élménytől egyszerűen úgy szabadulhatunk meg, ha elkerüljük
a veszélyes helyet vagy elmenekülünk, vagy még inkább felkészülünk rá, és megoldást
keresünk a veszély kezelésére.
A szorongás másik fajtája tudattalan félelem vagy aggodalom attól, hogy az ösztönén
impulzusai kikerülnek az ellenőrzésünk alól, s felszínre kerülve olyan viselkedésre késztetnek bennünket, amiért büntetés jár vagy szégyellni kell érte magunkat. Ezt Freud neurotikus szorongásnak nevezte el. Erre a veszélyre már nem tudunk felkészülni, hiszen az
ösztönénünk elől nem tudunk elmenekülni, ráadásul az ösztönimpulzusok tudattalanok.
A harmadik fajta, ún. morális szorongás akkor lép fel, amikor megszegjük a felettes én,
s azon belül is a lelkiismeret normáit. Ilyen esetben bűntudatot vagy szégyent érzünk.
Ilyenkor nem az elkövetett bűn társadalmi következményeitől félünk. Ennél nehezebb
az eset, mivel a büntető ágens, a lelkiismeretünk is bennünk van, és maga a büntetés is
részben tudattalan, csak magát a „lelkifurdalást” érezzük, de a kiváltó oknak nem biztos,
hogy tudatában vagyunk.
A szorongásra az én kétféleképpen válaszolhat. A reális szorongás esetében megpróbálhatunk tudatosan megküzdeni a veszéllyel. A neurotikus és morális szorongás esetében azonban erre nincs lehetőség, ugyanis maga a kiváltó ok tudattalan. A megjelenő szorongás viszont nemcsak kellemetlen, hanem elviselhetetlen is lehet. Mindenképen meg
kell védeni magunkat tőle, más szóval el kell hárítanunk a szorongás élményét kiváltó tényezőket. Freud szerint az én számos ún. elhárító mechanizmust képes bevetni a szorongás
ellen. Freud ugyan csak egyet – a már említett elfojtást – fejtette ki bővebben, de emellett
a különféle kórformák elemzése közben számos más elhárítási formát is felvetett, melyeket aztán a lánya, Anna Freud írt le részletesen Freud, A. 1994). A továbbiakban csak a
legfontosabb elhárító mechanizmusok felsorolására szorítkozunk (lásd még Mérei–Binét 1970).
Elfojtás (represszió)  Mint láttuk, Freud hisztériaelméletében döntő szerepet játszik az

a tudattalan folyamat, amikor az én úgy véd meg a szorongás fájdalmától, hogy a kellemetlen vagy kínos, traumatikus, szégyenteljes élmény, illetve a felettes énnel ütköző történés emlékét kiszorítja a tudatból, azaz nem teszi hozzáférhetővé a felidézés számára. Az
én nagy energiát használ fel elfojtásra. Az elfojtás ugyan megvéd a szorongástól, de így
nem jut elegendő energia az adaptív feldolgozásra, és az elfojtott tartalom kerülő úton,
valamilyen tünet formájában felszínre tör. Az elfojtott tartalom ott lepleződik le, hogy a
szabad asszociáció során a személy elakad, illetve ha a témához közelít, akkor rendkívüli
indulatok lépnek fel benne. Éppen ezért az elfojtott téma feltárása és feldolgozása sok
időt és nagy türelmet igényel a terápia során.
Az elfojtás nem tévesztendő össze azzal, amikor valamilyen kellemetlen esemény emlékét szándékosan próbáljuk meg kiszorítani tudatunkból. Elnyomásnak (szupresszió)
nevezzük, amikor a kellemetlen gondolatot egy másik gondolattal próbáljuk behelyettesíteni. Ilyen gyakran előfordulhat elalváskor, amikor a feltörő halálfélelmünket valamilyen más, kellemesebb témára tereléssel védjük ki.
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Az elfojtás egyik változata az ún. perceptuális elhárítás. Olykor előfordul, hogy nem
vesszük észre azt, ami a szemünk előtt van. Ez egészen nagy tárgyak esetén is előfordulhat. Ennek egyik válfaja, hogy ugyan észrevesszük, de nagyon lassan, a másik válfaja pedig az, hogy valami másnak látjuk, mint ami az valójában.
Tagadás  Hasonlít az elfojtáshoz, de itt arról van szó, hogy a kellemetlen vagy tragikus

eseményt a személy nem veszi tudomásul, nem néz szembe a valósággal, s úgy viselkedik,
mint ha az nem következett volna be. Nem hiszi el, hogy partnere már nem szereti, vagy
nem fogadja el, hogy súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, vagy nem veszi tudomásul
valakinek a halálhírét.

Kivetítés (projekció)  a személy úgy csökkenti a szorongás okozta feszültséget, hogy a
saját elfogadhatatlan vágyait, érzéseit, szándékait a másik személynek tulajdonítja, a másik emberben ismeri fel. Gyakori, hogy a saját ellenséges érzéseinket a másik emberre
kivetítve úgy érezzük, hogy a másik utál vagy támad bennünket. Itt a saját elfogadhatatlan, elutasított érzések és vágyak kiszorítása a tudatból kevesebb energiát vesz igénybe,
hiszen a tartalom és az indulat mégiscsak kifejeződhet, felszínre kerülhet, csak éppen
nem az énhez, hanem a másikhoz kapcsolódva.
Meg nem történtté tevés (annullálás)  A kínos feszültség megszüntethető úgy is, ha
egy gesztussal úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna. A mágikus gondolkodás
egyik jellegzetessége az, amikor a gyermek a kellemetlen esemény emlékét fejrázással
tünteti el. Babonák, mágiák, megbocsátási ceremóniák tartozhatnak ide.
Áttolás  Az elfogadhatatlan ösztönimpulzus az eredetiről egy másik hasonló, kevésbé

veszélyes következményekkel fenyegető célpontra vagy tárgyra helyeződik át, amely alkalmas az indulat levezetésére. Tipikus esete a főnöknek szóló agresszió levezetése egy
családtagon vagy a kutyuson.

Elszigetelés (izoláció)  Valamely élmény vagy gondolat kellemetlenségétől úgy is meg
lehet szabadulni, hogy ha a gondolatról leválasztjuk a hozzá tartozó indulatot, és valamilyen semleges tevékenységet kapcsolunk hozzá. Ha például attól félünk, hogy elüt az utcán az autó, akkor elkezdhetjük az autókat számolni, vagy a típusaikat és márkájukat
megjegyezni, esetleg az utcaköveket számolgatjuk, vagy csak minden másodikra lépünk rá.
Azt nem kerülhetjük el, hogy az utcán járjunk, és ott autókkal találkozzunk, de a félelmünket úgy kerüljük el, hogy túlságosan is ragaszkodni fogunk egy velük kapcsolatos tevékenységhez, ami nem jár veszéllyel, s így nem kell szembesülnünk a félelem érzésével. Ebből a
leírásból is kitűnik, hogy a kényszeres zavarok tipikus elhárítási formája az izoláció.
Reakcióképzés  Az elfogadhatatlan ösztönkésztetések kifejezése, illetve a velük való
szembesülés úgy is megakadályozható, ha pontosan a késztetés ellenkezőjét fejezzük ki és
valósítjuk meg. Mivel a nevelés során elkerülhetetlenül bekövetkező frusztrációt követő
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agresszió vagy gyűlölet nem fejezhető ki, különösen a szülőkkel szemben, ezért az indulat
hirtelen átfordulhat, és az agresszióból túlzott engedelmesség, a rosszaságból feltűnő jóság, a gyűlölködésből túlhangsúlyozott szeretet válik. Ha gyermekével szemben a családot elhagyó apa miatt gyűlöletet érez az anya, ezt túlszeretésbe fordíthatja, hogy ne kelljen az elfogadhatatlan indulattal szembesülnie.
Kompenzáció  A testi vagy szellemi képességek terén meglévő, vélt vagy valós hiányos-

ságokat fokozott erőfeszítésekkel nemcsak pótoljuk, de messze a kívánalmak szintje fölé
emeljük. Például a gyenge, félős és kistermetű gyermekből akár erőszakos, vakmerő zsarnok is válhat. (A kompenzációt Adler vezette be a pszichoanalízis fogalomtárába.)
Racionalizáció  Ez esetben a személy úgy csökkenti a szorongását, hogy ésszerűnek látszó magyarázatot, mentséget talál arra a cselekedetére, amelyet elfogadhatatlan okokból
hajtott végre. Ha egy diák nem tanul egy tantárgyat, azt fejtegetheti, hogy az a tárgy nem
is fontos a számára. Ha egy férfit kikosaraznak, azt mondogathatja, hogy a nő nem is tetszett neki igazán. Ismert az is, hogy a sikereket örömmel tulajdonítjuk magunknak, de a
kudarcért rendszerint másokat vagy a szerencsétlen körülményeket tesszük felelőssé.
Szublimáció  Ez olyan énvédő mechanizmus, amelyben az ösztönén fenyegető impul-

zusai szociálisan és az adott kultúrában elfogadható, sőt támogatott formában fejeződnek
ki. Az agresszivitás szociálisan elfogadott módja például a fegyveres testületekben való
szolgálat lehet, de ilyen szublimáció állhat az orvosi, de akár tanári, edzői tevékenység
mögött is. Freud úgy képzelte, hogy még a fokozott szellemi munka hátterében is a sze
xuális motiváció állhat, s művészek az alkotásaikban fejezhetik ki a gyermekkorukban
átélt érzelmi hiányaikat és fájdalmaikat, anélkül, hogy ennek tudatában lennének.
Regresszió  A stressz keltette feszültségeket úgy is csökkenthetjük, ha a fejlődés koráb-

bi szintjére jellemző, akkor már bevált viselkedésformákra és gondolkodásmódokra térünk vissza. Ennek egyik előnye, hogy kiválthatjuk másokból is az arra a korszakra jellemző támogatási módokat is. A regresszió megértéséhez elengedhetetlen Freud pszichoszexuális fejlődéselméletének ismerete.


A FREUDOT KÖVETŐ PSZICHOANALITIKUS ELMÉLETEK
FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI

Ezen a ponton nem követjük tovább Freud elképzeléseit, mint ahogy sokan mások sem
tették. Freud elméletét számos külső bírálat érte, de számos olyan belső kritika is, amely
jelentősen hozzájárult az elmélet fejlődéséhez, átalakulásához és több irányzatra szakadásához. A továbbiakban áttekintünk néhány olyan elméleti irányt, amelyet már Freud tanítványai és követői dolgoztak ki, s amelyek a pszichoanalitikus elmélet és gyógyítás alternatív iskoláinak kialakulásához vezettek.
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Jung: analitikus vagy komplex pszichológia
Freud egyik legnépszerűbb, de egyben legkülönösebb tanítványa Carl Gustav Jung volt,
aki az elméletalkotás komplexitásában felvette a versenyt mesterével. Ebben a fejezetben
csak néhány elemet emelünk ki gondolataiból ( Jacobi 2009).
Az „emberi pszichét” Freudot követve ugyancsak tudatra és tudattalanra osztotta.
Énnek a tudat központi részét tekintette, s nem valamiféle működő struktúrának, ahogy
Freud. Fontos megemlíteni, hogy Jung még az előtt módosította Freud elméletét, hogy
mestere kidolgozta volna a strukturális modelljét. Jung legeredetibb újítása a tudattalant
bontotta tovább. A freudi tudattalannal lényegében megegyező személyes tudattalan mellett egy ősibb tartományt is feltételezett, amelyet kollektív tudattalannak nevezett el.
A kollektív tudattalanban található az emberi fejlődés óriási erejű szellemi öröksége,
amely nemzedékről nemzedékre öröklődik, s minden ember agyi struktúrájában újjászületik. Itt tárolódnak az emberiség története során megélt, és különös módon átöröklött
élmények. A kollektív tudattalan tartalmai az ún. archetípusok olyan történések szimbolikus megjelenítései, amelyek minden ember életében előfordulnak, amelyeket mindenki
megél. Amit mindannyian megélünk – a születés, az életút fontosabb állomásai, a gyermeklét, a szerelem, az anyaság, az apaság, a saját és az ellenkező nem, a betegség, az öregség, önmagunk teljessége, az élet teljessége és a halál – olyan szimbólumok formájában
jelennek meg a kollektív tudattalanunkban, amilyen formában azok az őseinknél is előfordultak. Jung évezredes műalkotásokat, nagy művészek kifejezetten ihletett alkotásait
és betegei álmait elemezve azt fedezte fel, hogy bizonyos élettörténések ábrázolása mind
a műalkotásokban, mind pedig az emberek álmaiban, fantáziáiban, vízióiban nagyon hasonló egymáshoz.
Híres archetípusai az anima, ami a női jelleg „veleszületett képe” a férfi tudattalanjában, és az animus, ami a férfi jelleg „veleszületett képe” a nő tudattalanjában.
Jung irányzata, komplex pszichológia néven, nemcsak a pszichoterápia, a pszichózisok analitikus megközelítése, hanem a kultúra történetének pszichológiai feltárása szempontjából is izgalmas és jelentős.

Adler: individuálpszichológia
Freud másik híres tanítványa Alfred Adler nemcsak a pszichoanalízis elméletéhez és gyakorlatával járult hozzá számos eredeti gondolattal, hanem a személyiségpszichológia humanisztikus irányzatainak is egyik előképének számít (Bagdy 1994). Némely kérdésben
gyökeresen szembefordult mesterével (Adler 1994; Máday 1994).
A szexualitás helyett Adler a hatalomra törekvést tette meg az ember fő motívumának.
Szerinte minden embernek meg kell élnie, hogy bizonyos szerve és testrészei gyengébbek, mint másoké. Ezt szervi csökkentértékűségnek nevezte el. Ezt a fogalmat általánosítva
vezette be a kisebbrendűségi érzés fogalmát, amely mindenféle képességbeli, lelki gyengeségre utal. A gyermek és a felnőtt is a kisebbrendűségi érzését kompenzálandó fölény-
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re törekszik. Ha valakinél ez az érzés elhatalmasodik, akkor beszélhetünk kisebbrendűségi
komplexusról.
Viszonylag korán a gyermekkorban alakul ki az életstílus, a személyre jellemző kisebbrendűségi érzés és kompenzáció sajátos mintázata. Ha a gyermeket a szülei elhanyagolják,
akkor függőség vagy elkerülő életstílus alakulhat ki, ha elkényeztetik, akkor legátolódhat
egészséges fölényre törekvése. A kisebbrendűségi érzés túlkompenzációjának következménye a mindenáron való kitűnés, az ún. felsőbbrendűségi komplexus.
Adler szerint már gyermekkorban kialakul valamiféle fantázia a jövőről, az ún. életcél, és azok a személyre jellemző viselkedésformák, amelyekkel céljait igyekszik elérni és
uralni tudja a környezetét. Az életcél viszonylag stabilan rögzül, és a személy viselkedését
széles körben meghatározza. Ilyen értelemben az ok-okozati magyarázatok alternatívái.
A különbség megértéséhez álljon itt egy nagyon egyszerű iskolai példa. A tanár azt tapasztalja, hogy az egyik tanuló, Jóska, nem tanulja a fizikát. A hagyományos ok-okozati
magyarázat a múltban keresi e motiválatlanság okát: kudarcok érték a tanulót, kinevették
a társai, amikor ügyetlenkedett a táblánál, nem elég intelligens és hasonlók. A célszempontú magyarázat például az lehet, hogy a gyermek beleszeretvén az irodalomba elhatározza, hogy bölcsész lesz, és nem látja a célját annak, hogy fizikát tanuljon, hiszen nem
lesz szüksége rá. A tanárnak nyilván akkor van esélye a gyermek motivációjának megváltoztatására, ha olyan célban tudnak megegyezni, amelyben a fizika is értelmet nyer,
például nem mindegy, hogy az irodalom milyen fizikai világot jelenít meg.
A korán kialakuló életcél fogalmával Adler voltaképpen a humanisztikus pszichológia
önmegvalósítás fogalmát és a célszempontú (anticipációs) kognitív viselkedés magyarázatokat előlegezi meg.

Hartmann: egopszichológia
Ugyancsak Freud gondolatait egészíti ki Heinz Hartmann. Freud szerint az én az ösztön
énből különül el a külvilággal fellépő konfliktusok kezelése érdekében, és működési energiáit is az ösztönénből nyeri. Hartmann szerint (Lukács 1992) azonban az ego önállóan
létező (autonóm) struktúra, amely nem az ösztönénből válik ki, hanem a születésünktől
fogva külön létező ún. énmagokból fejlődik az ösztönénnel való konfliktustól függetlenül
is. Alapvető feladata Hartmann szerint is a környezethez való hatékony alkalmazkodás.
Ezt a képességét a gyermekek játékos úton fejlesztik. Egyszerűen arról van szó, hogy a
gyermek a játékai során egyre több mindent tanul, egyre ügyesebb lesz, egyre több területen bánik hatékonyan a környezetével, és ebben nem feltétlenül játszik szerepet az ösztönimpulzusok elhárítása. Ugyanakkor Hartmann azt is elismerte, hogy az én az
ösztönénnel való konfliktusok nyomán is fejlődik (ahogy Freud eredetileg elképzelte).
Az így kialakult egofunkciók ugyancsak függetlenedhetnek az ösztönéntől (másodlagos
autonómia).
E gondolatnak leginkább szemléleti jelentősége van. A gyermekek nem zabolázatlan
vadócok, hanem ügyesedni és okosodni vágyó lények. S ugyan nem elhanyagolható az
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ösztöntörekvések, a biológiai vágyak szerepe, de a tanári munkában alapvetően erre a
kognitív fejlődési igényre lehet és kell építeni. Hasonló gondolatot fejtett ki ugyancsak
pszichoanalitikus megközelítésben White.

White: az effektancia- és kompetenciamotívum
mint alapvető egofunkció
Ismeretes, hogy Freudot heves bírálatok érték a szexuális motívumok túlzott kiterjesztéséért. Gyakran illették a pánszexualizmus vádjával. Freud még az emberek intellektuális
motivációit is a libidó áttolásával, azaz szublimációjával magyarázta. Robert W. White
volt az egyik szerző, aki a gyermeki fejlődésben a szexualitástól független motívumokat
írt le, mégpedig az ego funkciójaként. Véleménye szerint az ember veleszületett szükséglete, hogy hatást gyakoroljon a környezetére (White 1988). A gyermekek élvezetet lelnek
abban, ha a saját cselekedetük nyomán valami megváltozik a környezetükben. White ezt
effektanciamotívumnak nevezte el. Ugyanakkor a gyermekek egy idő után nem elégszenek
meg a változás észlelésével, hanem olyan változást szeretnének előidézni, amit maguk
terveztek el, ami a saját kitűzött céljuk elérését jelenti. White kompetenciamotívumnak nevezte el azt a szükségletünket, amely arra késztet, hogy céljainkat elérjük, azaz hatékonyabban bánjunk a környezetünkkel.
A manapság a pedagógiában óriási karriert befutott kompetencia fogalom eredeti pszichológiai felfogása talán meglepő módon a pszichoanalitikus White említett koncepciójára
vezethető vissza. A kompetencialisták nem pusztán az egyszerűbb vagy összetettebb képességek felsorolását jelentik, hanem azokat a területeket, ahol a személy képes hatékonyan
elérni kitűzött céljait. Ez mindig többfajta képesség együttes mozgósítását jelenti. A nyelvi
kompetencia tehát nem (csak) a szép és nyelvtanilag helyes beszéd képességét jelenti, hanem elsősorban azt, hogy a nyelvet (is) felhasználva el tudjuk-e érni céljainkat: meg tudjuk
érteni mások üzeneteit és instrukcióit, és meg tudjuk értetni magunkat másokkal, el tudjuk-e juttatni a saját üzeneteinket és instrukcióinkat hozzájuk. A közösségszervezés mint
kompetencia összetettségére talán nem is kell külön kitérni: mennyi különböző készségből
és tevékenységből áll össze, a programtervezéstől az empatikus megértésig, a határozottságtól a könnyedségig, amíg végre sikereket tudunk felmutatni és közösséggé válik az osztály.

Block: egokontroll és egorugalmasság
Freud az én azon képességét, hogy féken tartsa az ösztönén megnyilvánulásait az énerő
fogalmával írta le. Vannak, akik nehezen kontrollálják ösztönimpulzusaikat, az énerejük
alacsony fokú, és vannak, akik könnyebben, az ő énerejük magasabb fokú. Az alacsony
énerővel rendelkező személyeket olykor az impulzív kifejezéssel írják le.
Block és Block (1980; Carver–Scheier 2006; jelen kötet 19. fejezet) megfigyelései
szerint az énerő két szempontból jellemezhető. Egyrészt az imént említett énerő szem-
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pontjából, ezt ők egokontrollnak nevezték el. Úgy képzelték el az egónak ezt a funkcióját,
mintha valami áteresztő réteg lenne, amely némelyeknél többet enged át, mint másoknál.
Az egokontroll mértéke tehát különböző lehet, és a legtöbben közepes egokontrollal rendelkeznek. (Az egokontroll különböző szintjeinek előfordulási gyakoriságát haranggörbével lehet elírni, mint a legtöbb személyiségtulajdonságét.) Az is igaz, hogy a dimenzió
szélső értékein szereplő személyek már bizonyos működési zavarokkal szembesülhetnek.
Nyilvánvaló, hogy a társadalom többi tagjaival ütközünk, ha szükségleteinket minden
kontroll nélkül, azonnal ki akarjuk elégíteni, de problémát jelent az is, ha túl erősen fékezzük ösztönimpulzusainkat. Mint láttuk, Freud is amellett érvelt, hogy az ego feladata annak biztosítása, hogy az ösztönimpulzusok kielégítésének megfelelő körülményeit megteremtse. A kielégítetlen libidó káros hatású, mert könnyen kerülő utakra téved. Tehát a
legelőnyösebb az, ha közepes egokontrollal rendelkezünk.
Az egoműködés másik jellemzőjét Block és Block az egorugalmasság fogalmával írta
le. Nyilvánvaló, hogy az ösztönimpulzusok kielégítésére vannak jobb és kevésbé jobb alkalmak. Bizonyos körülmények között elengedhetjük magunkat, más körülmények között nem. Szexuális vágyainkat a nap jelentős részében nem fejezhetjük ki, az esti együttlét során viszont igen, sőt ez kifejezetten kívánatos is. Ha az egokontroll közepes mértékű
vagy gyenge, akkor könnyebben tudjuk a szintjét lefelé vagy felfelé mozgatni. Vannak,
akik könnyebben tudnak elmozdulni a megfelelő irányba, azaz rugalmasabbak, és vannak, akik nehezebben, ők ebben az értelemben rugalmatlanok. Tehát az egorugalmasság
is különböző fokú lehet a különböző embereknél.
Ugyanakkor a rugalmasság nem egyformán alakul a magas és az alacsony fokú egokontrollal rendelkezőknél. A magas egokontroll (a behúzott fék) nem engedi meg a változtatást, ezért az ő esetükben nincs értelme rugalmasságról beszélni. Ők alkotják az
emberek túlkontrollált típusát. A közepes egokontroll viszont lehetővé teszi a kontroll
szintjének rugalmas változtatását, és vannak, akik erre ténylegesen is képesek. Ebbe a
második csoportba tartozó személyek képezik a rugalmas típust. A harmadik csoportba
azok kerülnek, akiknek az egokontrollja alacsony, ráadásul nem képesek a kontroll szintjén könnyedén változtatni, amikor a körülmények ezt megkövetelik. Ők az alulkontrollált
típusba tartoznak.
A túlkontrollált gyerekek közül kerülnek ki a „stréberek”, akik a szünetben és éjszaka
is tanulnak, amikor el kellene engedniük magukat. Az ilyen gyermekeket könnyű tanítani
és nevelni, de pszichológiai fejlődésük, későbbi alkalmazkodási képességük szempontjából ez előnytelen. Az életben való boldoguláshoz ugyanis nem elegendő a puszta tudás
és jólneveltség. Az alulkontrollált gyermekek okozzák a legtöbb gondot a tanároknak.
Vélhetően a rugalmas típusba tartozó gyermekek oktatása az optimális mind a tanulók,
mind pedig a tanárok szempontjából.
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Tárgykapcsolat-elméletek
Mint láthatjuk, Freud elméletét sok irányból, sokféle bírálat érte, s ezek hatására sokféle
irányba fejlődött tovább. Rivális iskolák keletkeztek, szinte ahány szerző, annyiféleképpen módosították és fejlesztették tovább. Itt csak néhány jelentősebb és érdekesebb elképzelést ismertetünk (Székely 2003; Fonagy–Target 2005). Az egyik legjelentősebb
pszichoanalitikus irányzat a tárgykapcsolat-elméletek összefoglaló nevet kapta.
Feltűnhetett az olvasónak, hogy Freud a lelki működést az egyénen belül feltételezett
struktúrákkal és folyamatokkal írta le, az életünkben jelentős szerepet játszó társas kapcsolatok alig kapnak szerepet. A pszichoszexuális fejlődéselmélet tárgyalása kapcsán már
volt arról szó, hogy a szabadon lebegő ösztönenergia, a libidó tárgyat keres magának. Itt
a tárgy szó leginkább a nyelvtani tárgy fogalmához hasonlít. Tárgy bármi lehet, fizikai
tárgy, állat, eszme. A libidó az ént is megszállhatja, s mint láttuk, az én innen nyeri energiáját, de a libidó tárgya alapvetően mégiscsak a másik ember. (A tárgykapcsolat-elméletekből nőtt ki a kötődéselmélet, amit ebben a kötetben a 3. fejezetben tárgyalunk.)
Az analitikusok egy részének érdeklődése a belső folyamatokról a társas kapcsolatokra
irányult. Eszerint legfontosabb szükségletünk a másik személlyel („tárggyal”) való kapcsolat kialakítása. Az elkülönült én kialakulása (szakaszos) fejlődési folyamat eredménye, mely 3 éves korra lezajlik. (Mahler elképzeléseit a következő szakaszban mutatjuk
be.) A gyermek önmagáról és másokról is képzeteket alakít ki (konstruál), ezeket én- és
tárgyreprezentációknak nevezzük. Az egészséges képzetek kialakulásáért a korai „tükröző”
anya-gyermek kapcsolat a felelős. (E bonyolult folyamat kifejtésére itt nincs mód. A folyamatot Kohut írta le legrészletesebben.)
Tárgykapcsolat-elméletek fő tétele: az a mintázat, ahogy másokhoz felnőttként viszonyulunk, a gyermekkori tárgykapcsolatokban gyökerezik, vagyis a kisgyermekkori
tárgykapcsolati mintázat erősen leképeződik és rögzül bennünk, és ez a reprezentáció befolyásolja a későbbi kapcsolatainkat, párválasztásainkat, a párkapcsolatokban kialakuló
együttélési mintáinkat és konfliktusainkat.

Winnicott: átmeneti tárgy és „elég jó anya”
A fenti fejlődési folyamat meglehetősen nagy felelősséget ró az anyára, ami szorongást
kelthet benne. Donald W. Winnicott szerint nincs tökéletes anya, aki mindenben képes
a gyermek fejlődésének optimális feltételeit megteremteni. Winnicott (lásd Székely
2003; Fonagy–Target 2005) az „elég jó anya” fogalmával fejezi ki azt, hogy az anya viszonylag tág határok között „teljesíthet” jól. Ha viszonylag jól alkalmazkodik a csecsemő
szükségleteihez, azaz kezdetben tökéletesen kiszolgálja a gyermek szükségleteit, majd
pedig egyre inkább hagyja, hogy a gyermeke maga is megküzdjön a nehézségekkel, akkor a gyermek képes lesz kezelni és elviselni az elkerülhetetlen frusztrációt. Akkor nem
kell az anyának attól tartania, hogy probléma lesz a gyermekével. Mivel azonban az anya
soha sem képes tökéletesen kielégíteni gyermeke szükségleteit, például nem állhat min-
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dig rendelkezésére, a gyermek egy bizonyos ún. átmeneti tárggyal (pl. takaró, cumi, kedvenc játék vagy egy rongydarab) nyugtathatja meg magát, amely szimbolikusan az anyát
pótolja, amikor nincs jelen, vagy nem elégíti ki kellően a gyermek szükségleteit.
Kölcsönvéve és kicsit pontatlanul kitágítva Winnicott fogalmát, talán hasonló értelemben beszélhetünk az „elég jó pedagógusról” is. Egy tanár soha nem működhet tökéletesen. Ha nagyjából jól méri fel a tanítványok szükségleteit és körülményeit, és teret hagy
annak, hogy a tanítványai kifejezhessék gondolataikat, érzéseiket és igényeiket, és hagyja,
hogy mindinkább maguk küzdjenek meg a nehézségeikkel, akkor nem kell különösebb
problémáktól tartania. Mindez persze nem jelenti azt, hogy nem lesznek problémák és
nem érik kudarcok, de talán érdemes a fölös szorongásokat csökkenteni.


PSZICHOANALITIKUS FEJLŐDÉSELMÉLETEK

Freud: a pszichoszexuális fejlődés szakaszai
Mint láttuk, Freud szerint születéskor csak az ösztönén létezik, s ebből később az ösztön
én és a külvilág közötti konfliktusok hatására fokozatosan különül el az ego, majd a szülői
normák elsajátításával alakul ki a felettes én. Freud ezt a fejlődési folyamatot – legalábbis
részben – pszichoszexuális fejlődési elméletében fejti ki (Freud 1917, 1986).
Freud különösen meghökkentő gondolata az, hogy az emberi szexualitás kialakulása
csecsemőkorban indul el. A libidó – amit Freud nem a szoros értelemben vett szexuális
vágy értelmében használ, hanem általában az örömszerzés (feszültségcsökkentés) értelmében – mintegy szabadon „lebeg”, és a legkülönfélébb „tárgyakat” képes megszállni. Az
ember testi fejlődése során például mindig azt a testtájat szállja meg, amely az adott életkorban a legalkalmasabb az örömszerzésre (feszültségcsökkentésre). Más tárgyak megszállására még röviden visszatérünk a tárgykapcsolat-elméletek bemutatása során.
Az első, orális szakaszban, amely a születéstől másfél éves korig tart, a csecsemők
örömszerzése a szopáshoz kötődik, azaz a libidó a száj zónáját szállja meg. A száj nemcsak a táplálékfogyasztás eszköze, hanem a feszültségcsökkentés és kellemes élmények
(pl. szopás, nyalogatás, ízlelés) forrása is. Az első hat hónapban (az ún. bekebelezési fázisban) a csecsemő gyakorlatilag teljesen védtelen, ám a száján keresztül képes magához
venni a világ dolgait (jelesül a táplálékot és az anyamellet). A következő egy évben (az ún.
orális szadisztikus fázisban), a fogak növekedésével megjelenik egy újfajta élvezet, ami a
harapásból és a rágásból származik.
A második, anális szakasz, amely másfél éves kortól a harmadik életév végéig tart, az
örömszerző képesség a székletürítés kontrolljához kapcsolódik, a libidó a végbélnyílást
szállja meg. Ennek az életkornak kiemelt eseménye a szobatisztaságra nevelés, az első
olyan folyamat, amikor a vágyak kielégülésének – jelesül egy testi folyamat, a székletürítést gátló záróizmok szabályozásával – korlátot kell szabni a környezet és a saját kívánalmaknak megfelelően.

18. Mélylélektani és humanisztikus személyiségelméletek



85

A harmadik, fallikus vagy ödipális szakaszban, amely négyéves
kortól nagyjából a hatodik életév
végéig tart, az örömszerzés területévé a nemi szerv válik, de még
nem teljes értékűen (azaz pregenitális) értelemben, hiszen a nemi
szervek funkcionálisan még nem
fejlődtek ki. Ebben a szakaszban
zajlik a görög tragédiahősről elnevezett Ödipusz-komplexus. Ez
a különös dráma teljes mértékben
elfojtásra kerül, így nem rendelkezünk róla emlékképekkel, egyedül
a pszichoanalitikus feltáró munka
hozhatja felszínre. E dráma megoldása kulcsfontosságú a felettes én
kialakulása, a további harmonikus
fejlődés, és bizonyos neurotikus
tünetek megelőzése szempontjából. De mi is ez a drámai konfliktus
e kicsi gyermekek életében? Freud
a történéseket a fiúk szempontjából vezette végig.
18.3. KÉP  A pszichoanalízis szerint az énfejlődés
meghatározó eleme az apával való kapcsolat
Ebben az életkorban mindkét
nem esetében megjelenik a vágy,
hogy ellenkező nemű szülőjüket kizárólagos módon birtokolják, s ezzel konfliktusba,
versengő helyzetbe kerülnek az ugyancsak szeretett azonos nemű szülőjükkel. A fiúk e
bűnös vágyukért szigorú apai büntetést várhatnak, ami kasztrációs szorongás formájában jelenik meg, péniszük elvesztésétől kell tartaniuk. E „bűntudat” az agresszorral,
az apával való azonosulással védhető ki, melynek során a gyermek átveszi az apai, s az
általa képviselt társadalmi a normákat és viselkedésformákat. A lányok esete nem teljesen világos. Az Elektra-komplexusnak elnevezett esetben a lányok eleve megbüntetve
érezhetik magukat, hiszen nincs péniszük (péniszirigység). Ettől a bűntudattól felemás
módon szabadulhatnak, részben ugyanúgy, mint a fiúk, az apjuk normáit átvéve, részben pedig a csábító női viselkedésformákat anyjuktól elsajátítva a későbbi felnőtt kapcsolataikban juthatnak ismét hozzá az irigyelt péniszhez.
A negyedik, lappangó vagy latencia szakasz következik e viharos korszak után, amikor
a nemi vágy csillapodik egészen a serdülőkorig. A testi örömszerzés, a szexuális és agres�szív késztetések kevésbé erősek, a gyermekek figyelmüket más intellektuális és szociális
célok felé fordítják: kisiskoláskorban megnyílnak a világra, tanulnak, teljesíteni próbálnak és barátkoznak.
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Az ötödik, genitális szakaszban tetőződik be pszichoszexuális fejlődés. A serdülőkorban az örömszerzés már a kifejlődő nemi szervek köré csoportosul, és kialakulnak az első
párkapcsolatok.
A felnőttkorban megfigyelhető lelki működés összefüggésbe hozható azzal, ahogyan
a személy gyermekkorában végighaladt a libidófejlődési stádiumokon. Amennyiben az
előző szakaszokban valamilyen probléma adódott, akkor a személyiségfejlődés könnyen
megrekedhetett, rögzült (fixálódott) valamelyik szinten. Fixáció akkor következhet be,
ha az adott fejlődési fázisban a megfelelő erogén zóna vagy nem elégült ki kellőképpen,
vagy túlzott ingerlésben részesült. Ilyen esetekben hajlamossá válik a személy arra, hogy
ha a későbbi életében nehézség adódik, visszacsússzon a fixált periódus szintjére, és az
adott fejlődési szint kielégülési mintái uralják cselekedeteit, ami sajátos karaktert ad viselkedésének.
Orális karakter akkor jön létre, ha a fixáció az orális szakaszban következik be, nevezetesen a szoptatás során marad a csecsemő kielégítetlen, vagy a szoptatás túlságosan
hosszan elhúzódik, esetleg az orális szadisztikus fázisban kap túlzott hangsúlyt a harapás.
Az orális karakter lehetséges személyiségjegyei: függőség, hiszékenység, féltékenység,
szarkazmus és verbális agresszió.
Anális karakter akkor keletkezik, ha a szobatisztaságra szoktatás túlságosan sürgető,
esetleg erőszakos. A gyermek mivel fejezheti ki ellenérzését? Vagy azzal, hogy visszafogja székletét, vagy pedig ellenkezőleg azzal, hogy kontroll nélkül ürít, székletét szabadon
engedi, ezzel elhúzva a szoktatási folyamatot. Ha a gyermek visszatartással reagál, akkor
olyan karakterjegyek jelenhetnek meg, mint önfejűség, túlzott tisztaság és fegyelmezettség, esetleg szurkálódás, szélsőséges esetben kényszerneurózis. Ha a kiürítéssel, túlzott
elengedéssel reagál, akkor pedig szétszórtság, rendetlenség, kegyetlenség és rombolás
(destrukció) jellemzi majd az anális karaktert.
Fixáció bekövetkezhet a fallikus szakaszban is. A jellemző személyiségjegyek férfiaknál – mint fallikus karakter – agresszív szexualitás, túlzott karriertörekvés, avagy ellenkezőleg, szexuális és szakmai impotencia, nőknél pedig kacér, csábító, de a tényleges
szexuális kapcsolattól visszariadó viselkedés.

Mahler: a pszichológiai születés
Az én megjelenése, azaz a pszichológiai születés, Margaret S. Mahler szerint nem esik
egybe a testi megszületéssel, hanem hosszú fejlődési folyamat eredménye, amelyben két
párhuzamos folyamat zajlik: az anyától való elkülönülés (szeparáció) és az egyénné válás,
az én kialakulása (individualizáció) (Kulcsár 1996; Fonagy–Target 2005).
Ezt azonban két szakasz is megelőzi: a normál autisztikus fázisban az első hónapokban
a méhen belüli élet folytatásaként a csecsemő alvásszerű állapotban még nem nyit a külvilág felé, a második hónaptól kezdve, a normál szimbiotikus fázisban megjelenik a szükségletkielégítő „tárgy homályos tudata”, de a csecsemő az anyával közös burokban még
egyetlen közös egységet alkot (határtalan óceáni élmény), amit ingerpajzs véd. A csecse-
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mő lassan kezd felfigyelni a külvilági hatásokra, de azok külső eredetét még nem ismeri
fel. A kellemes és fájdalmas, a jó és a rossz is kezd elkülönülni, de a csecsemő még nem
tudja elkülöníteni a saját és az anyja feszültségcsökkentő eljárásait.
A tényleges szeparáció-individuációs folyamat első szakasza az elkülönülés (differenciá
ció) és a testkép kialakulásának kezdete (4–9 hónap). Az elkülönülés során a gyermek az
anya-gyermek egység védőburkából mintegy „kikelve” már éberen kezdi felfedezni (nézni, letapogatni) az anyját és a külvilágot. Megjelennek önmegnyugtató viselkedésformák
(pl. ujjszopás). Ekkor kezdi megtapasztalni a testhatárait is, ekkor indul be az a folyamat,
amelynek során egymástól független képzeteket kezd kialakítani önmagáról és a külvilágról (differenciáció).
A szeparáció-individuációs folyamat második szakasza a gyakorlás (10–18 hónap).
A gyermeket a világ felfedezése és a saját mozgásos teljesítmények feletti funkcióöröm
jellemzi. A gyermek előbb kúszva-mászva, később már két lábon járva képes eltávolodni
az anyától, de még újra és újra visszatér hozzá, hogy érzelmileg feltöltődjön és felfrissüljön („tankolás”). Fontos, hogy az anya akkor álljon rendelkezésre, amikor azt a gyermek
igényli. Noha az anyai biztonságban a gyermek omnipotensnek érzi magát, valójában
még erősen függ az anyától. A világból is leginkább azt fedezi fel, amit az anyja közvetít
számára.
A szeparáció-individuáció harmadik szakasza, az újraközeledés fázis (18–24 hónap)
kezdetére elkülönülnek egymástól az én és a tárgy reprezentációi, végére kialakul az anyától elkülönült, önálló személyiség. Ez az önállóság azonban még bizonytalan, egyszerre
vannak jelen közeledési/követési és távolodási/elkerülési tendenciák: a gyermek szeretne önálló lényként is működni, de igényt tart az anya teljes figyelmére is. Gyakori a tiltakozás, a nemet mondás, a döntésképtelenség, ismerősöktől való félelem (lojalitáskomplexus), a közeledés elutasítása, majd pedig mindennek az ellenkezője. Ebben a szakaszban
a legfontosabb, hogy az anya érzelmileg hozzáférhető legyen. A gyermeknek ekkor kell
azt is megtanulnia, hogy az anyja tőle független lény, s ő sem mindenható. Nagyjából a
szakasz végére találja meg a gyermek az anyától való optimális távolságot.
Az individualitás megszilárdulása és az emocionális én- és tárgykonstancia kialakulásának (3. év) szakaszában a megfelelően reagáló anya lehetővé teszi, hogy a gyermek
énhatárai és nemi identitása stabilizálódjon, a „jó és a rossz anyaképzeteket” egyesítve,
és érzelmileg is stabil anyaképzetet alakítson ki. Saját magát is egységes és független lényként éli meg, azaz a gyermek ekkorra „születik meg pszichológiai értelemben”. A belsővé
vált anyaképzet innentől kezdve végig a gyermekkel marad, s a továbbiakban a gyermek
nemcsak az anyját, hanem másokat is ezen a szemüvegen át.

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete
A pszichoanalitikus elmélet változásai hatást gyakoroltak a pszichikus fejlődésre vonatkozó elméletekre is, melyek közül a legátfogóbb és legnagyobb hatású Erik H. Erikson
identitásfejlődési elmélete. Erikson kiindulásképpen elfogadta Freud pszichoszexuális
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elméletét, de azt kiegészítette a folyamat társas-társadalmi vonatkozásaival, és a fejlődési
sort az egész életre kiterjesztette (Erikson 1991; Erikson 2002).
Elméletének központi témája az identitás alakulása. Identitás az a kép vagy reprezentáció, amit önmagunkról kialakítunk, amit önmagunkra igaznak tartunk, voltaképpen a
világnak azok a momentumai, amelyekkel azonosnak tartjuk önmagunkat. Identitásunk
sok elemből tevődik össze (nemünk, életkorunk, szeretett tevékenységeink, képességeink, tulajdonságaink, szerepeink stb.). Identitásunknak azonban vannak olyan alapvetően fontos elemei – a bizalom, az önállóság, a kezdeményezés, a teljesítmény, a nemi
és társadalmi identitás, intimitás, alkotás és bölcsesség –, amelyeket Erikson szerint az
életünk bizonyos kritikus szakaszaiban elengedhetetlenül megtapasztalt ún. normatív válságok vagy krízisek kimeneteként alakítunk ki. Ha a bizalom képessége, illetve reprezentációja például az első életév végére nem alakul ki, akkor a későbbiekben már csak nagyon
nehezen, ha egyáltalán pótolható. Erikson egész életre vonatkozó fejlődéselméletéről
részletesen e kötet 7. fejezetében lehet olvasni.

Loevinger többszakaszos énfejlődési elméle
Jane Loevinger a hatvanas években izgalmas énfejlődési szakasz-elméletet fogalmazott
meg (lásd Carver–Scheier 2006). Először is az én funkciójának Freuddal összhangban a
külvilághoz való alkalmazkodást tekintette, de árnyaltabban fogalmazott. Úgy vélte, hogy
az én funkciója (maga az én) nem más, mint a tapasztalatok szervezése, összefogása (szintetizációja) és egységbe rendezése (integrációja). Az én fejlődése e két funkció egyre ös�szetettebbé és kifinomultabbá válását jelenti, ami a kognitív képességek fejlődésével jár
együtt. Loevinger elmélete is szakaszelmélet, ami azt jelenti, hogy a szakaszok meghatározott sorendben követik egymást, minden szakasz a megelőző szakaszra épül, s minél
magasabb szintre lép az én, az én működése is annál összetettebbé, árnyaltabbá és rendezettebbé válik. Erikson szakaszelméletétől annyiban is különbözik, hogy a következő fejlődési lépcsőre csak akkor kell fellépni, ha a rendelkezésre álló funkciók nem felelnek
meg a valóság követelményeinek. Ha a külvilág nem támaszt ilyen követelményeket, vagy
ha a személy kognitív képességei nem teszik lehetővé, akkor nincs nyomás vagy fogadókészség az énfunkciók megváltoztatására, és az énfejlődés alacsonyabb szinten áll meg.
Loevinger a szakaszokat nem kötötte életkorokhoz.
A korai énfejlődés szakaszai
1. Szimbiotikus szakasz: a gyermek fő feladata, hogy önmagát elkülönítse az anyjától,
azaz az én és a nem én megkülönböztetése, amit elősegít a nyelv fejlődése.
2. Impulzív szakasz: a gyermek szándékosan szabadjára engedi ösztönkésztetéseit, hogy
hatást gyakoroljon a külvilágra, s ez által fejezze ki független létét. („Én csinálom, én
egyedül”). A másokkal való kapcsolat kizsákmányoló jellegű, az számít, hogy mit kaphat másoktól, s mások hogyan szolgálhatják az én érdekeit és igényeit.
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Az énfejlődés közbülső szakasza: az ösztönkésztetések kontrollja
3. Önvédő szakasz: Az első lépés az ösztönimpulzusok ellenőrzése felé. A gyermekek
kezdik felfogni, hogy a helyes viselkedésnek vannak szabályai, de nincsenek tisztában
a szabályok értelmével. A szabályok arról szólnak, miként lehet elkerülni a büntetést.
(„El ne kapjanak!”) Erkölcsös az, ami hasznos. A viselkedést az önérdek irányítja, s
nem a hosszú távú célok és tervek.
4. Konformista szakasz: a szabályokat azért veszi át a gyermek, illetve sok felnőtt, mert
azokat azok a csoportok (család, kortársak) megkövetelik, amelyhez tartozik, s akiktől az ő jóléte függ. Azért tartja be a szabályokat, mert azokat a csoport elfogadta. Ki
akarja vívni a társak elismerését és nem akar szégyenben maradni előttük. Ugyanakkor nem mérlegeli a szabályok fontosságát. („A szabály az szabály.”) Itt nem az számít,
hogy valaki mennyire tartja magát a konvencionális (a többség által elfogadott) szabályokhoz, hanem az, hogy mennyire tartja magát a csoport által elfogadott szabályokhoz, még akkor is, ha azok nagyon eltérnek a konvencióktól. Ilyen például a deviáns csoportok normáihoz való ragaszkodás.
5. Öntudatos szakasz: A személyek ráébrednek arra, hogy nem lehetnek tökéletesek, észreveszik az „ilyennek kéne lennem” és az „ilyen vagyok” közti különbséget. A szabályok csak megszorításokkal érvényesíthetők. („Ha majd nagy leszel, ha majd leérettségizel, ha majd megházasodsz stb., akkor megteheted.”) Ebben a szakaszban az emberek viselkedését alapvetően még a konformizmus vezérli.
6. Lelkiismeretes szakasz: Ezen a szinten tudatosul, hogy a helyzeteknek és cselekedeteknek több jelentése lehet. Itt kezdi megérteni és magáévá tenni az elvont erkölcsi parancsokat, s azok fontosabbak lesznek, mint a csoportszabályok. Kezdi a szabályokat
a saját mércéje alapján felülvizsgálni. Másokat is a maguk összetettségében, a jó és
rossz oldalukkal együtt kezd értékelni. Nem a másokkal szembeni előny vagy a társak
elismerése vezérli a teljesítményüket, a teljesítmény önmagában érték.
Az énfejlődés magasabb szintjei: több szempont érvényesítése
7. Individualista szakasz: Az emberben fokozottan tudatosul a saját egyénisége és sajátos
életstílusa. Egyre jobban elismeri és tolerálja a másságot, az emberek közötti különbségeket. Azt is jobban el tudja fogadni, hogy ugyanaz az ember a különböző szerepeiben másképp viselkedhet. Ha azonban szükségleteik ütköznek a kötelességeikkel, akkor ez utóbbit még a kíméletlen világnak tulajdonítják.
8. Autonóm szakasz: Ezen a szinten képes felismerni és elfogadni, hogy konfliktusok támadhatnak a szükségleteik és a kötelességeik között, amivel nem könnyű megküzdeni. (Tanulnom kell, de közben segíteni is a bajban lévő barátomnak.) Az autonómia
elnevezés itt nem a személy saját önállóságára vonatkozik, hanem arra, hogy mennyire képes mások autonómia iránti szükségletét elismerni és elfogadni. Mennyire képesek tolerálni, hogy mások másképp oldják meg konfliktusaikat, mint ő maga. Például
a szülők felismerik, hogy gyermeküknek szükségük van arra, hogy saját hibáiból tanuljon, és nem avatkoznak be mindenképpen.
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9. Integrált szakasz: Ezen a szinten a személy megtalálja a módját a gyakran ütköző szükségletek és követelmények együttes kielégítésének, olykor az elérhetetlen vagy nem
reális célok felülvizsgálatával és elhagyásával. Ezen a szinten nem egyszerűen tolerálja
mások nézőpontját, hanem elismeri és tiszteli is. Ebben a szakaszban a személy arra is
törekszik, hogy az előző szakaszok szempontjait egységesítse. A népesség alig 1%-a
éri el ezt a szintet.
Mint e rövid ismertetésből is kiderül, Loevinger énelmélete sok olyan funkciót is az énnek tulajdonít, amit Freud a felettes én funkciójának tartott. Loevinger elmélete ennélfogva a morális fejlődés elméletének is tekinthető.


A SZEMÉLYISÉG FENOMENOLÓGIAI-HUMANISZTIKUS
SZEMPONTBÓL

A személyiség mint működő pszichológiai struktúra megértését a hatvanas évekre két
nagy elméleti iskola uralta: a pszichoanalitikus és tanuláselméleti (behaviorista). A harmadik, diszpozicionális megközelítés inkább a felszíni jegyek alapján hasonlította össze
az emberek viselkedését és nem a struktúrát kutatta. Mindhárom megközelítésre igaz
azonban a megállapítás: az a különös helyzet állt elő, hogy az embert a pszichológus elméletalkotók hol biológiai lénynek tekintették, hol gőzkazánhoz vagy számítógéphez hasonlították, csak éppen – s ez főként a pszichoterápiás rendeléseken dolgozó pszichológusoknak szúrt szemet – az embert nem vették emberszámba.
Néhány jeles, főként a klinikai gyakorlatban és tanácsadó szolgálatban működő pszichológus 1962-ben alapította meg a Humanisztikus Pszichológiai Társaságot, amely
négy olyan alapelvet fogadott el a humanisztikus pszichológia küldetéseként, amivel alapvetően szembement a korabeli nagy iskolák szemléleti előfeltevéseivel.
 A humanisztikus pszichológusok mindenekelőtt azt szorgalmazták, hogy az élményeket átélő embert kell a pszichológia fókuszába helyezni. Az ún. fenomenológiai szemlélet azt állítja, hogy a pszichológusoknak azt kell megérteniük, ha segíteni akarnak
az embereknek, hogy az emberek maguk hogyan élik meg, hogyan érzik és értékelik
önmagukat. A pszichológusnak nem „kutatnia” kell az embereket, és előre jelezni a
viselkedésüket, hanem mintegy társukul szegődve segíteni kell őket abban, hogy önmagukat megismerjék, megértsék és képesek legyenek megoldani saját problémáikat.
 A humanisztikus pszichológusok – a pszichoanalízis szemléletével ellentétben – az
egészséges emberből indultak ki. Szerintük az egészséges ember maga választ, kreatív
és önmegvalósító lény, aki nincs kiszolgáltatva a biológiai szervezetének, élettörténete traumáinak, a korábban megtapasztalt jutalmak és büntetések (megerősítések)
történetének. Úgy vélték, hogy az ember az adott helyzetben, „akkor és ott” képes
dönteni cselekvése céljáról és lefolyásáról.
 A humanisztikus szemléletű pszichológusoknak fontos emberi és társadalmi problémákkal kell foglalkozniuk, még akkor is, ha azok nem vagy nehezen közelíthetők meg
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objektív módszerekkel. A pszichológia nem lehet elefántcsonttoronyba visszahúzódó, „értékmentes” leíró vagy magyarázó tudomány.
 A humanisztikus pszichológusok szerint a legfőbb érték az ember méltósága. Az
emberek veleszületetten és alapvetően jók: a pszichológus célja az emberi „jóság”
kibontakoztatásának elősegítése, az emberek megértése és az önmegvalósításuk útjába álló gátak felszámolása, s nem pusztán a viselkedésük előrejelzése vagy kontrollálása.

Rogers: személyközpontú pszichológia
Carl Ransom Rogers a humanisztikus pszichológia
legnagyobb alakja. 1961-ben megjelent könyve, a Valakivé válni (On becoming a person) óriási hatást gyakorolt nemcsak a pszichológiára és pszichoterápiára,
de egyebek között a pedagógiára is (Rogers 1961,
2003). Az általa megfogalmazott elvek a pedagógia
egyik legnépszerűbb alternatív útját jelölték ki.
Rogers elképzelése nagy vonalakban arról szól,
hogy a társadalom, közelebbről a szülők és az iskola
olyan módon neveli a felnövő gyermeket, ami nem
engedi kibontakoztatni saját egyéniségét. A társadalom – s így a pedagógia – nem bízik a gyermek kibontakozó személyiségében. Mind a pszichoanalitikusok
által tárgyalt azonosulás (internalizáció), mind pedig a
tanuláselmélet által leírt megfigyeléses utánzási (szo18.4. KÉP  Carl Rogers (1902–1987)
cializációs) folyamat olyan normákat, vagy – ahogyan
Rogers fogalmaz – maszkot kényszerít a gyermekre,
ami gátolja azt a veleszületett és természetes igényét, törekvését és képességét arra, hogy
kibontakoztassa önmagát, fejlődjön, gazdagodjon testiekben és szellemiekben egyaránt,
és mindeközben másokkal harmonikus, gazdag érzelmi kapcsolatokat alakítson ki.
Rogers segítő pszichoterapeutának tekintette magát, és elsősorban az foglalkoztatta,
vajon mitől hatékony a pszichoterápia. Mindenekelőtt a hozzá fordulókat nem betegnek
(páciensnek), hanem „ügyfélnek” (kliensnek) tekintette, és egyben a terápiás kapcsolat
központjába helyezte őket. Az ún. kliensközpontú terápia keretében figyelmét teljes mértékben a kliensre irányítva azt biztosította, hogy akkor is elfogadja őt olyannak, amilyen,
ha félelmeit és szorongásait leküzdve kifejezi önmagát, nehezen vállalható gondolatait
és érzéseit. A terapeuta olyan elfogadó légkört teremt, amelyben a személy megszabadul
attól a rá nehezedő tehertől, hogy másnak kell mutatnia önmagát, mint amilyen ő maga,
vagy más érzelmeket kell kifejeznie, mint amit ténylegesen érez. Rogers úgy vélte, hogy
e tehertől megszabadulva a személyek kinyílnak, megismerik önmagukat, elfogadják saját érzéseiket, s ez által képesek lesznek másokat is megérteni és elfogadni, harmonikus
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kapcsolatokat kialakítani másokkal és kibontakoztatni képességeiket, új és új izgalmas
tapasztalatokat szerezve, egy szóval, ahogy ő fogalmazta, megvalósítani önmagukat.
E humanisztikus meggyőződését fenomenológiai elmélet keretében fejtette ki, amely
egyben fejlődéselméletnek is tekinthető, amit hosszú gyakorlatban végzett gyógyító
munkájával és tapasztalataival támasztott alá (Rogers 1980).
Rogers elméletének főbb tételei:
 Minden ember folytonosan változó élményvilágban (ún. fenomenológiai mezőben) él.

Ennek középpontjában óhatatlanul ő maga áll. Rogers szerint meg kell különböztetni
a bennünket körülvevő tárgyakat és személyeket, mint objektív ingereket attól, amit
mindezekből szubjektíven megélünk, mert pszichológiai szempontból ez utóbbi a
számottevő.
 Az ember úgy reagál a világra, ahogyan azt megtapasztalja és észleli. Ez az érzékleti
(perceptuális) mező képezi az egyén valóságát. Ugyanaz a tárgy vagy személy az egyik
ember számára jelen van, sőt fontos, a másik esetleg észre sem veszi, az ő számára
ugyanaz a tárgy vagy személy – hiába van ott – pszichológiai szempontból nem képezi
részét az aktuális valóságnak.
 A szubjektíven tapasztalt valóság eseményeire és történéseire a szervezet mint egész
válaszol, ami azt jelenti, hogy a testi és lelki folyamatok nem választhatók külön.
 A szervezet alapvető tendenciája és törekvése, hogy megvalósítsa, azaz fenntartsa és
továbbfejlessze (növelje) önmagát, azaz az élményeket átélő organizmust. Ez a törekvése a születése pillanatától fennáll. Rogers szerint mindaz, amit a szervezetünk
megvalósítani igyekszik, eredendően jó, pozitív, s ha magára hagyják, nem terelik
el és nem gátolják, akkor jó irányban fejlődik. Ez szemben áll Freud gondolataival,
aki szerint az újszülöttek, ha nem nevelnénk őket, „barbár inváziót” jelentenének a
világra.
 Ugyancsak radikálisan szemben áll Rogers mind az analitikusok, mind pedig a tanulásteoretikusok véleményével, amikor azt állítja, hogy a viselkedés a jelenben észlelt
mezőre adott reakció, vagyis a viselkedés oka nem a múltban – az átélt traumákban
vagy a megerősítések történetében – keresendő.
 A viselkedést kísérő érzelmi reakciók azt tükrözik, hogy a viselkedés mennyire áll összhangban a szervezet önmegvalósítási (önfenntartási, önfejlesztési) folyamatával. Ha
a viselkedés egybecseng az önmegvalósítással, akkor jól érezzük magunkat, ha ütközik ezzel a folyamattal, akkor kellemetlenül érezzük magunkat. Negatív érzelmeink
– szorongásaink, félelmeink – intenzitása annál nagyobb, minél nagyobb a távolsága a
megvalósuló vagy tervbe vett viselkedésnek az önmegvalósítástól.
 Mindebből az következik, hogy a viselkedés megítélésének legjobb kiindulópontja
magának az egyénnek a belső referenciarendszere, azaz ha meg akarjuk érteni a személyt, és segíteni akarunk neki, akkor az ő élményvilágából kell kiindulnunk, arra kell
összpontosítanunk, hogy ő hogyan éli meg a vele történő eseményeket, s nem elég
külső megfigyelőként viselkedni.
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18.5. KÉP 
A humanisztikus személyiségelmélet sarkalatos pontja,
hogy a másik nézőpontjából tudjuk megérteni az ő világát

 A fejlődés egyik legfontosabb, ugyanakkor sok problémával is járó fejleménye, hogy a

teljes perceptuális mező egy része fokozatosan elkülönül, és a gyermek két-három éves
korára képes lesz önmagát a környezetétől elkülönülő létezőként megélni. Az érzékleti mezőnek azt a részét, ami a saját testünkre, a saját viselkedésünkre, az önmagunkra
vonatkozó tapasztalatainkra, élményeinkre és érzéseinkre vonatkozik, Rogers énképnek vagy énfogalomnak (szelf) nevezte el. A saját magunkra vonatkozó tapasztalatok
egymással összefüggő (koherens) rendszert képeznek, ezért az énképet vagy énfogalmat összetett (emlékezeti) struktúraként képzelhetjük el. Ebből az is következik, hogy
az énképben nem férnek el egymásnak ellentmondó gondolatok, érzések és motívumok. Ha ilyen előfordul, márpedig gyakran fordul elő, akkor feszültséget, szorongást
élünk át, amit mindenképpen csökkentenünk kell.
 Az énkép vagy énfogalom a környezettel, s főleg a másokkal való folyamatos értékelő
interakciók eredményeként alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a gyermek viselkedésével és
érzéseivel kapcsolatban mások elvárásokat, követelményeket támasztanak, folyamatos visszajelzéseket nyújtanak, bizonyos viselkedéseket és érzéseket elfogadnak, jutalmaznak, másokat elutasítanak, sőt büntetnek.
 A gyermek énélményének egyik legelső és legfontosabb eleme az, hogy a szülei szeretik és pozitívan értékelik őt. A gyermek számára fontos, sőt mindennél fontosabb e
szeretet, azaz e szeretett, elfogadott és pozitívan értékelt énkép fenntartása. Az énkép
kialakulásával együtt két új szükséglet keletkezik: a pozitív értékelés (elfogadás) szükséglete és az önelfogadás szükséglete. A jelentős mások – a szülők, tanárok, barátok –
általi pozitív értékelés ráadásul a gyermek számára sokkal fontosabbá válik, mint a
kezdeti, saját szervezeti (organizmikus) értékelése. A gyermek akkor érzi a legjobban
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magát, ha a jelentős mások által alkotott környezet elfogadja a szükségleteit és igényeit
és ezzel együtt pozitívan értékeli őt. Ha ezt a gyermek megkapja, akkor egy idő után
már a környezeti visszajelzések nélkül is képes lesz elfogadni önmagát, és stabil énkép/fogalom, illetve erős énérzés alakul ki benne. Fontos azonban, hogy mindez teljes összhangban legyen a szervezete értékeléseivel, ami azonban ritkán valósul meg. Ha
a társas környezet nem elfogadó, hanem feltételeket szab, akkor a gyermek nem a saját
szükségleteinek megfelelően fog viselkedni, hanem annak érdekében, hogy törékeny
énjét a fontos mások elfogadják, mások kívánsága szerint alakítja viselkedését és énképét, így tehát nem önmagát valósítja meg.
 Amikor az ember az életében új tapasztalatokat szerez, akkor azokat összefüggésbe
hozza meglévő énfogalmával (szelfstruktúrájával). Az énfogalmához illeszkedő tapasztalatait képes észlelni és fogalmilag leképezni (Rogers fogalmával: szimbolizálni).
Ha azonban a tapasztalataink nem illeszkednek az énfogalmunkhoz, akkor vagy figyelmen kívül hagyjuk őket (a szimbolizáció megtagadása), vagy elferdítve, pontatlanul képezzük le (torz szimbolizáció). Itt nem az a lényeg, hogy valamilyen érzés vagy
gondolat tudattalan-e a számunkra, hanem az, hogy ha tudatos is, nem vállaljuk sem
nyíltan, sem magunk előtt.
 A szervezetünk, azaz mi magunk legtöbbször azt a viselkedést valósítjuk meg, amely
összhangban vannak énfogalmunkkal. Ezért fontos, hogy a valódi érzéseinket és élményeinket meg tudjuk fogalmazni, és összhangba tudjuk hozni énfogalmunkkal. Ez
természetesen nem megy feszültség nélkül, csak nagy ellenállások leküzdésével lehetséges, amihez hozzásegíthet az elfogadó légkör, amit a társaink, a terapeuta vagy a
tanáraink teremtenek meg.
 A viselkedést némely esetben olyan élmények és szükségletek hívhatják elő, amelyek
nem szimbolizáltak, azaz nem illik össze (inkonzisztens) az énfogalmunkkal (a szelf
struktúrával). Ilyen esetekben a viselkedést nem érezzük sajátunknak, és kellemetlen
feszültség, szorongás keletkezik bennünk.
 Pszichológiailag akkor nem megfelelő az alkalmazkodás, ha a szervezet megtagadja a tudatosságot (szimbolizációt) a lényeges külső és belső érzékszervi tapasztalatoktól, amelyek következésképpen nem épülhetnek be az énfogalom (szelfstruktúra) egészébe.
 Pszichológiailag jó alkalmazkodásról tehát akkor beszélhetünk, amikor az énfogalom
a szervezet valamennyi külső és belső élményét szimbolikus szinten képes befogadni
(asszimilálni). Más szóval, mivel minden tapasztalatunk jól illeszkedik az énképünkhöz, ezért nem élünk át feszültséget vagy szorongást. Ez természetesen olyan ideális
állapot, ami csak ritkán következik be.
 Az elégtelen alkalmazkodás megváltoztatásának lehetséges útja az ún. kliens központú
terápia, ami lényegében éntanulási folyamat. Ennek során a kliens fokozatosan megbizonyosodik arról, hogy az odafigyelő terapeuta olyannak fogadja el, amilyen, s így
minden megtagadott élménye fokról fokra szimbolizálhatóvá válik, tudatos formába
lesz önthető, azaz összeilleszthető vagy beépíthető lesz az énfogalomba. Az elfogadás
nagyon kényes fogalom. Nem azt jelenti, hogy a terapeuta vagy a tanár minden további nélkül elfogadja a nemkívánatos érzéseket, indulatokat és viselkedésmódokat is.
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Az elfogadás azt jelenti, hogy a terapeuta vagy tanár olyan légkört teremt, amelyben
a személy „büntetés nélkül” kifejezheti akár a nemkívánatos érzéseit és indulatait is,
ám azok nem maradnak feldolgozatlanul. A terapeuta kifejezi és visszajelzi a benne
keletkező érzéseket, és segít abban, hogy a személy is kifejezze, megértse, feldolgozza,
újraértelmezze s elfogadja saját érzéseit. Ennek nyomán maguk az érzések is változnak, a személy megértőbb lesz önmagával és másokkal szemben egyaránt. Rogers úgy
vélte, hogy az elfogadó attitűd a tanári munkában is gyümölcsöző.
 Amikor a személy képes észlelni, s egyetlen konzisztens és integrált rendszerben elfogadni összes külső és belső élményét (el tudja fogadni önmagát), akkor szükségszerűen többet ért meg másokból is, és jobban el tud fogadni másokat, mint önálló (autonóm)
és független lényeket. Ez az a gondolat, ami az önismeret „fejlesztését” minden emberekkel foglalkozó szakember számára mintegy kötelező feladattá teszi. Ha ugyanis saját magunkkal, érzéseinkkel, feszültségeinkkel nem vagyunk tisztában, vagyis ezeket
„idegenként” éljük meg, akkor mások indulatai és érzései könnyen előhívhatják ezeket a saját megoldatlan problémáinkat, ami lehetetlenné teszi, hogy valóban odafigyeljünk a másik emberre. Márpedig Rogers szerint az emberi kapcsolatok kulcsa az
igazi odafigyelés, mert ez teszi lehetővé az elfogadást, ami megnyitja a másik embert,
elmozdítja a gátakat az önmegvalósítási folyamat elől, ami minden valódi tanulás és
önfejlesztés alapja.
Rogers elméletének gyakorlati alkalmazása  Rogers elmélete nemcsak a hatékony

pszichoterápia magyarázatára szolgál. Az ember önmegvalósításában rejlő pozitív energiák felszabadítása nyilvánvaló irányelveket jelent a pedagógia, a munka világa és akár a
politika számára is.
Rogers pszichoterápiájának középpontjában az önismeret fejlesztése áll. Az egyéni terápiák mellett az egyik fő kezdeményezője volt a csoportpszichoterápiás (az ún.
T-csoportok) módszerek, s ezen belül a személyiségfejlesztő tréningek kidolgozásának.
A rogersi csoportterápia lényeges eszköze a társak által nyújtott elfogadó légkör megteremtése, a személy önkifejezése és az arra adott társas visszajelzések közös feldolgozása, melynek eredményeképpen a résztvevők szubjektíven megélt énképe összhangba
kerülhet, de akár ütközhet is a társak által visszajelzett „objektív” énképpel. Az eltérések
feldolgozása jelenti az önismeret fejlesztését. Ugyanakkor az önmagukról ily módon reálisabb képet alkotó emberek könnyebben kommunikálnak és lépnek kapcsolatba másokkal, oldódnak szociális gátlásaik, ezáltal hatékonyabbak és boldogabbak lesznek emberi
kapcsolataikban és munkájukban is.
Talán vegyük a legegyszerűbb, és mégis oly sok gondot okozó példát. Ki az, aki ne
lenne sok tekintetben elégedetlen önmagával, a testi kvalitásaival és a szellemi képességeivel, a másokra gyakorolt vonzerejével? Különösen kamaszok szenvednek sokat ettől.
Természetesen mindenki kialakított, sőt inkább átvett normákat – mi a szép, ki a jó fej – a
társadalomtól, a szülőktől, a barátoktól és nagyrészt a tömegkommunikációs eszközökből. Azt is megtanultuk, hogy ha nem felelünk meg a normáknak, „kikapunk” a szüleinktől, kigúnyolnak a barátaink, így hát meglehetősen félősekké, gátlásosakká válhatunk a
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kapcsolatainkban, különösen az újak kialakításában. S ez olyan gond, amit nem szívesen osztunk meg még a barátainkkal sem. Mindez mindaddig valódi gondot, szégyent és
szenvedést jelent, amíg „össze nem jön” egy olyan kapcsolatunk, amiben szépek, okosak
és felszabadultak lehetünk. Természetesen nem szerencsés, ha ez az egyébként természetes probléma nagyon elhúzódik. Nem divat hazánkban pszichológushoz szaladgálni, de
talán szenvedni sem érdemes túl sokat.
Az imént emlegetett önismereti csoportokban, ahol mindenki szabadon, az elítéléstől
való félelem nélküli, elfogadó légkörben mondhatja el problémáit, kínos érzéseit és gondolatait, könnyen kiderülhet, hogy mindaz, ami bennünket gyötör, másoknak is gondot
okoz; s mindaz, amit magunkról, a szépségünkről, a képességeinkről és a vonzerőnkről
gondolunk, mások szemében egyáltalán nem úgy fest, ahogy mi elképzeljük. Talán még
azt is láthatjuk, hogy azok, akik oly könnyen alakítanak, sőt váltogatnak kapcsolatot, egyáltalán nem olyan boldogok, mint amilyennek látszanak. Ha a csoport elfogadó légkörében önmagunkat is lassacskán el tudjuk fogadni, akkor megnyílunk mások felé, bátrabban adjuk önmagunkat, és hamarosan az is kiderülhet, hogy mások is nyitottabbá válnak
felénk, és ebből már könnyebben alakulhat ki a várva várt kapcsolat. Fontos, hogy itt nem
„technikáról” van szó. Kaphatunk olyan tanácsot, hogy mosolyogjunk többet, az használ.
Ám csak az őszinte mosolynak van hatása, s őszintén csak akkor tudunk mosolyogni, ha
„mögötte vagyunk”, elfogadtuk önmagunkat, azonosultunk mindazzal, amik, s amilyenek
vagyunk. Rogers ezt hitelességnek nevezi. Ez a példa egyébiránt hasznos a pedagógusi
attitűd megértése szempontjából is.
Rogers szemléletének alkalmazása a pedagógiában  Vajon kézenfekvő-e Rogers elvei-

nek alkalmazása a pedagógiában? Ha az imént felvázolt elméletet vonzónak találjuk, akkor vélhetően igennel válaszolunk. Ugyanakkor fel kell tenni azt a kérdést is: miért valósul meg olyan nehezen az elvek iskolai gyakorlatba ültetése, s nemcsak hazánkban, hanem a világban másutt is? A választ két részre kell bontani. Egyrészt a számos alternatív
pedagógia között megjelent, és néhány helyen intézményesült a rogersi pedagógia: iskolák szerveződnek ezeken az elveken. Másrészt – s talán ez még fontosabb lenne – a rogersi elveknek minél szélesebb körben be kellene épülniük az általános iskolában oktató tanárok szemléletébe, és a jelenlegi keretek között kellene utat találniuk maguknak.
Hogyan gondolkodik Rogers az iskoláról és a tanári munkáról? Radikálisan szakít
néhány hagyományos elvvel (Rogers–Freiberg 2007), ami szerinte nem segíti, hanem
gátolja a gyermek önkifejezését és önmegvalósítását, s ezáltal elveszi a gyermek motivációját a tanulásra. Például nem tartja fontosnak, sőt szembefordul a hagyományosan felfogott tanári szereppel és feladatkörökkel. Meghökkentő, de nem gondolja, hogy a tanár
legfontosabb feladata a tanítás – a gyermekek instruálása, a tananyag kijelölése és a tudás
átadása – lenne. S nemcsak azért nem, mert a világ változik, és a ma átadott tudás néhány
év múlva elavul, hanem azért sem, mert a kívül érkező nyomás szembe megy a gyermek
– és tegyük hozzá: a pedagógus – növekedési-fejlődési igényével, korlátozza, sőt elfojtja a
gyermekek és a saját kíváncsiságát, érdeklődését és ötleteit, egyszóval az (intrinsic) motivációját. De akkor mi lehet a tanár szerepe? Rogers szerint a tanár feladata a gyermeki ta-
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nulás feltételeinek megteremtése és a tanulás serkentése és támogatása, Rogers kifejezésével: facilitálása. A tanár – a facilitátor – a gyermeket érdeklő kérdésekből indul ki, kíváncsi
a gyermek ötleteire, választási lehetőségeket és eszközöket teremt számára, és segít neki
eltervezni a feladatokat, amit aztán a gyermek a maga programja szerint, és a saját felelősségére hajt végre: utánajár az őket izgató kérdéseknek, megvalósítja az ötleteit, s a végén beszámol társainak felfedezéseiről, az elvégzett munkáról és az eredményeikről. Min
múlik a facilitátori „munka”, a tanuló serkentésének sikeressége? Bizonyára feltűnt, hogy
az előző mondatok egyes számban fogalmazódtak. A tanárnak az egyénre kell összpontosítania. Rogers szerint minden a személyes kapcsolaton múlik, és három szempontot
fogalmaz meg: a tanár legyen hiteles, elfogadó és empatikus. A hitelesség azt jelenti, hogy
a tanár legyen önmaga, ne a tanári szerepében, hanem a maga személyiségével legyen
jelen, fejezze ki a gyermek iránti őszinte érdeklődését, kíváncsiságát és érzelmeit is. A tanárnak is szabad unatkoznia, érintheti kellemetlenül a gyermekek viselkedése, és lehetnek negatív érzelmei, de ha a tanárság az önmegvalósítás útját jelenti az ő számára, akkor
érdeklődése őszinte lesz, valódi kíváncsiság fűti és nem fél a saját érzéseinek kifejezésétől sem. Az elfogadás azt jelenti, hogy a tanár tiszteletben tartja a tanuló személyiségét,
olyan egyéniségnek fogadja el, aki önálló, értékes és jogokkal rendelkezik, és akinek az
önmegvalósítási törekvéseiben, képességeiben és fejlődési igényében megbízik. A tanuló is unatkozhat, a tanulót is érintheti kellemetlenül a tanár vagy mások viselkedése, és a
tanulónak is lehetnek negatív érzelmei, amelyeket kifejezhet. Az empatikus megértés azt
jelenti, hogy a tanár odafigyel a gyermekre, meghallgatja őt, és elemezgetés és megítélés
nélkül az gyermek szempontjából próbálja követni a gondolatait és érzelmeit, és a saját
érzelmeivel reagál rájuk.
Rogers az 1969-megjelent A tanulás szabadsága (Freedom to learn) című kötetében
foglalta össze pedagógiai gondolatait, s ebben már válaszolt is néhány ellenvetésre (Rogers–Freiberg 2007). Amit idáig leírtunk, bizonyára elgondolkodtatta az olvasót. Ez bizony ideális iskola, ahol a gyermekekkel egyénileg foglalkoznak, maximálisan odafigyelnek rájuk, az eszközök széles választéka áll rendelkezésre, és a pedagógusok maguk is az
önismeret olyan fokán állnak, amely lehetővé teszi, hogy teljes mértékben a gyermekekre
fordítsák figyelmüket, idejüket és energiájukat. Valóban, de ez talán mégsem lehetetlen.
Nyilvánvalóan előnyös, ha az iskola vezetése és tanári kara hasonló elveket vall. Ugyanakkor az a pedagógiai légkör és facilitátori attitűd felszabadító hatású is. A szónak abban
az értelmében, hogy a gyermekek képességeit és pozitív törekvéseit hozza lendületbe, de
a szónak abban az értelmében is, hogy mivel a gyermekek önállóakká, önjáróakká válnak,
élvezettel és felelősségteljesen, önmagukkal harmóniában dolgoznak. Az ilyen iskolában
lényegében nincsen szükség fegyelmezésre. A tanári „tekintély” különösebb eszközök
bevetése nélkül érvényesül, az odafigyelésre és segítőkészségre válaszul valósul meg. Az
iskola és a tanár nem állít mesterséges korlátokat a gyermekek érzelmi önkifejezése elé
sem, az egyedüli korlát a másik ember tisztelete, mások igényeinek az elfogadása és figyelembevétele.
Talán ebből a vázlatos leírásból is kitűnik, hogy ilyen iskolát létrehozni, vagy egy hagyományos iskolát ilyen szemléletben átalakítani nem lehet egy csapásra. Ahol megpró-
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bálkoztak ezzel, ott kudarcot vallottak. Az egyik legfontosabb feltétel ugyanis a tanárok
felkészülése, önismeretük és alkalmazkodóképességük, nyitottságuk fejlesztése és a fentebb leírt háromelemű facilitátori attitűd elsajátítása. A folyamat sikere azon múlik, hogy
a tréningeket elsajátított facilitátori attitűd milyen harmonikusan illeszkedik a résztvevők
énképébe, illetve továbbmenve, az önmegvalósítási folyamatukba, amit az organizmikus
értékelő folyamat – voltaképpen a munkájukat kísérő jó érzés – jelez vissza számukra.
Nagy kérdés, hogy a rogersi facilitátori szemlélet érvényesülhet-e a hagyományos,
nagy létszámú, kötött tantervű iskolákban. Egyszerű válasz lenne azt mondani, hogy
nem. Ám sokan keresik a nagy tanáregyéniségek titkát. Azt hiszem, nem állunk messze
az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy azok válnak a hagyományos iskolában is hatékony és
a diákok által is tisztelt, tekintélyes tanárokká, akik a legtöbbet valósítanak meg a rogersi
elvekből: hitelesek, tisztelik a diákjaikat és képesek az empatikus odafigyelésre és megértésre.
A leggyakrabban hangoztatott bírálat a rogersi iskolával szemben az, hogy nem készít
fel a való világ szigorú követelményeire és kötöttségeire, a kívülről kapott feladatok fegyelmezett végrehajtására és a szigorú önfegyelemre. Igen, a rogersi iskola nem alakítható
gyurmabábokként képzeli el sem a gyermekeket, sem a felnőtteket. Az ilyen iskola védett
légkörében nevelkedett gyermekek valóban nem vérteződnek fel eléggé az élet kemény,
személytelen és sokszor igazságtalan követelményeivel való megküzdésre. Ugyanakkor
harmonikusan fejlődő személyiségük révén az így felnevelkedő gyermekek felnőttkorukban rugalmasabban lesznek képesek alkalmazkodni az új és akár kemény feladatok megoldására, s szülőként képesek lesznek saját gyermekeik számára is boldogabb, szabadabb,
izgalmasabb világot teremteni.

Gordon: az elfogadás technikái
Mint láttuk, Rogers elméletének hatása túlmutat a közvetlen pszichoterápiás gyakorlaton. Az elfogadó attitűd alkalmazása az emberi kapcsolatokban jótékony hatású, de ütközik a tekintélyelvű szülői és iskolai nevelés évezredes elveivel és gyakorlatával. A változtatásra fogékony szülők és pedagógusok joggal teszik fel a kérdést, hogy a mindennapos
gyakorlatukban hogyan valósíthatják meg és érvényesíthetik az elfogadás elvét. Hogyan
legyek elfogadó, amikor nevelnem kell a gyermeket, át kell adnom a társadalom normáit,
vagy tanárként szigorú nevelési programokat kell teljesítenem? Mit tegyek konfliktusok
esetén? Thomas Gordon a mindennapos kommunikáció megváltoztatására a szülői és
tanári hatékonyság növelésére fogalmazott meg gyakorlati javaslatokat (Gordon 1990;
2001). Mivel az ún. Gordon-módszerről a 27. fejezetben lehet bővebben olvasni, itt
mindössze Gordon megfontolásaiból emelünk ki néhány fontosabbat.
Olykor halljuk, hogy „Pofozott az apám, utáltam érte és szenvedtem, de végül is embert faragott belőlem. Világos, hogy én sem riadok vissza néhány pofontól, ha gyermekem nem megfelelően viselkedik.” Az ilyen drasztikus nevelési módszerek ma már kikerültek az engedélyezett szülői és tanári módszerek közül, de a tekintély és az erőszak más
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formában továbbra is érvényesül. Parancsolás, utasítás, figyelmeztetés, fenyegetés, szidás,
prédikálás, kioktatás, tanácsok osztogatása, vallatás, gúnyolódás mind részei a mindennapos nevelési gyakorlatnak. E „módszerek” közös jegye, hogy lényegében hatástalanok
és eredménytelenek. Gyakran sóhajtunk fel, hogy „Már százszor megmondtam…” (Ezzel a címmel jelentetett meg szülők és tanárok számára is hasznos könyvet F. Várkonyi
Zsuzsa 1986-ban). Ugyanakkor azt is megérthetjük, hogy miért ragaszkodunk ezekhez a
„nevelési” eljárásokhoz. Velünk is ezt tették szüleink, s hát mi is felnőttünk. Ezt a mintát
tanultuk meg, ezzel azonosultunk, ezt tudjuk spontán módon, folyékonyan produkálni.
Saját szenvedéseinkre már kevésbé emlékszünk, különösen akkor, amikor ezeket a kommunikációs sémákat saját gyermekeinkre vagy diákjainkra alkalmazzuk. S aztán értetlenül tapasztaljuk, hogy milyen eredménytelenek vagyunk.
Sok szülő és tanár megérti és elfogadja Rogers elveit, de nem tudja a mindennapos
kommunikáció nyelvére lefordítani. Gordon erre tett eredményes kísérletet. Mindenekelőtt a kommunikáció legfontosabb gátjának azt tartotta, hogy mind a szülők, mind a
tanárok közlései és üzenetei – a fentebb felsorolt „módszerek” szinte kizárólag a gyermekről szólnak: „Ilyen és ilyen vagy!” „Ezt és ezt csináld!” Az ilyen közlések rendszerint
nem érik el céljukat, és inkább ellenállást váltanak ki a gyermekből, mint együttműködést. De mit tehetünk, hogyan fogalmazzuk meg üzeneteinket oly módon, hogy az hatékony legyen: a gyermekek ne érezzék nyomásnak, megfontolják, ha kell, végrehajtsák
és a jó viszony is megmaradjon? Gordon azt javasolja, hogy ne a másikról szóljunk, ne a
másikat minősítsük, hanem magunkról, a gyermek ránk gyakorolt hatásáról beszéljünk.
Az ún. „te-közléseket” váltsuk fel az „én-közlésekkel”. A gyermekek meghallgatása, a csend
(passzív hallgatás), az ún. „aktív hallgatás”, és „ajtónyitó” segítő kérdések lehetnek olyan
kommunikációs eszközök, amelyekkel hatékonyabban el lehet érni a kommunikációs célunkat.
Gordon sokat foglalkozik a konfliktus kérdésével. Nem lehet reális célunk a konfliktusmentes élet. Érdekellentétek, értékütközések mindig adódnak, viszont megfelelő
kommunikációval elérhető a konfliktusok vereségmentes megoldása. Mint láttuk, a hagyományos „nevelés” viselkedéses módszertára a saját neveltetésünk során meglehetősen mélyen rögzült bennünk. E nevelési módok voltaképpen attitűdök, amelyek stabilak
és egyszerre jelentenek sajátos gondolkodási, érzelmi és viselkedéses elemeket. A gyermekek verése, mint nevelési attitűd, esetén megindokoljuk, hogy miért hasznos a verés
(gondolat), kifejezzük agressziónkat (érzelem) és ennek megfelelően viselkedünk. A nevelési attitűdök nehezen változtathatók még akkor is, ha erre rászánjuk magunkat. Hiába
tudjuk például, hogy a korlátozó nevelési attitűd nem hasznos sem nekünk, sem a gyermek számára, nem egykönnyen tudunk változtatni rajta. Az attitűdváltozás ennélfogva
segítséget igényel, és sajátos tréningeken gyakorolható. Gordon a szülők számára a P. E. T.
(Parent Effictiveness Training, Gordon 1990), a tanárok számára a T. E. T. (Teacher
Effectiveness Training, Gordon 2001) fejlesztőprogramokat ajánlja. Ez utóbbiak elemei
az egyetemi tanárképzésben jelenleg is helyet kapnak. (A Gordon-módszer további részletei a 27. fejezetben olvashatóak.)

100



negyedik rész. A S Z EMÉLY I S ÉGelméletek üzenetei a pedagógusok számára

Maslow: az emberi szükségletekről
A másik sokat idézett, népszerű humanisztikus szerző Abraham Maslow az embert
ugyancsak alapvetően, a biológiai természetéből adódóan jónak tekintette. Ő is elsősorban Freuddal szállt szembe, aki azt állította, hogy az önfenntartás és a szexuális kielégülés
(kéjsóvárság) mellett az ember biológiailag meghatározott alapvető törekvése a pusztítás
(destrukció) és az agresszió. Maslow szerint az emberek azért agresszívek és destruktívak,
mert olyan alapvető emberi szükségleteik nincsenek kielégítve, mint a biztonság, a szeretet és a megbecsülés. Ha az ilyen, az éhséghez és szomjúsághoz hasonlóan gyötrő szükségletek kielégülhetnek, akkor az emberek legjobb tulajdonságai kerülnek felszínre.
Éppen ezért Maslow Freuddal ellentétben nem az alkalmazkodási zavarokkal küszködő embereket vizsgálta, hanem a társadalomban kiválóan teljesítő, sikeres, önmagukat
„megvalósító” és elismert személyiségeket (Maslow 2006).
Maslow elméletéből az emberi szükségletek sajátos rendszerezése vált leginkább népszerűvé és maradandóvá (lásd 10. fejezet). Ebben a rövid részben Maslow humanisztikus
szemléletének néhány megfontolandó, tanulságos elemét mutatjuk be.
Maslow motivációs elméletének újdonsága abban rejlett, hogy létfontosságúnak tekintett olyan szükségleteket is, amelyeket korábban más biológiai orientáltságú, diszpozicionális, pszichoanalitikus vagy tanuláselméleti gondolkodók nem. Maslow abból indult ki,
hogy az embert valami mindig hajtja, nincs motivációs csend. A lehetséges motivációk
közül valamelyik sürgetőbb, mint a többi, és az vezérli a viselkedést. A szükségletek nem
teljesen egyenrangúak.
Az alapvetőnek élettani szükségletek (légzés, táplálkozás, ivás, ürítés, alvás, szexualitás) kielégítése mindennél sürgetőbb. Ha nem kapunk levegőt, nem eszünk, iszunk, lehűl a testünk, akkor az életünk kerül veszélybe, és az egyensúly helyreállítása érdekében
feltétlenül cselekednünk kell, s mindaddig nem tudunk mással foglalkozni, amíg az ilyen
hiányszükségletek (deficit needs) kielégítése meg nem történik. A szexualitás talán nem
ilyen sürgető, de kielégítése ugyancsak elengedhetetlen az egészséges élethez.
Maslow újítása az volt, hogy bizonyos pszichológiai hajtóerőket is hiányszükségleteknek
(D vagyis deficitszükségleteknek) tekintett. Úgy vélte, hogy ugyanúgy feltétlen cselekvésre
késztet bennünket, ha nem érezzük magunkat biztonságban, ha nem szeretnek bennünket
vagy nem kapunk megfelelő elismerést és megbecsülést. Véleménye szerint a biztonságigény
(a saját test épsége, az egészség fenntartása, az anyagi források, az állás, a család és a tulajdon
biztonsága), a szeretetigény (barátság, család, szexuális intimitás) és a pozitív önértékelés vagy
az elismerés (az önbizalom, a teljesítmény, a kölcsönös tisztelet) szükséglete a fiziológiai szükségletekhez hasonlóan feltétlenül kielégítendő pszichológiai alapszükséglet. Kétségtelen,
hogy e szükségletek kielégítése meglehetősen kitölti az életünket.
Felmerül azonban a kérdés, hogy mi történik azokkal a szerencsés emberekkel, akiknek sikerül az ilyen alapszükségleteiket tartósan kielégíteniük? Maslow szerint az ilyen
emberekben lép fel az önmegvalósítás szükséglete, amely arra irányul, hogy fedezzük fel és
bontakoztassuk ki mindazt, ami érdekel bennünket, és amit képességeink lehetővé tesznek. Az önmegvalósítás, ami Maslow szerint már nem hiány-, hanem ún. létezés szükség-
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lete (being need, B-szükséglet), csak a hiányszükségletek kielégítését követően lép fel, s
nem is mindenkinél. Később Maslow a létezésszükségletek három fajtáját is megnevezte:
ilyenek a kognitív szükségletek (megismerni és megérteni a világot), az esztétikai szükségletek (élvezni a szimmetriát, a rendet és a szépséget), és harmadik az önmegvalósítás
szükséglete. A létezés szükségletei már kevésbé meghatározható célokra irányulnak, mint
a hiányszükségletek. Változatos azoknak a dolgoknak a köre, amit megismerhetünk, számtalan dolog gyönyörködtethet és kibontakoztatható képességeink is számtalanok lehetnek.
Mi jellemzi az önmegvalósító személyt? A legfontosabb, hogy világot tisztán és reálisan észleli. A kielégítetlen alapszükségletek mintha elhomályosítanák a látásunkat, s a
világból csak azt vesszük észre, ami a szükségleteinkkel kapcsolatos. Az önmegvalósító
személy sokkal közvetlenebb viszonyba kerül a valósággal, a világot olyannak látja, amilyen. Jobban el tudja fogadni önmagát, másokat és a természetet. Viselkedése spontán,
egyszerű és természetes. Képes a feladataira összpontosítani. Független: igénye van a magánéletre, a kapcsolataiban nem kapaszkodó, beavatkozó vagy birtokló. Függetleníteni
tudja magát a kultúra és környezet nyomásától is (pl. sem a hízelgés, sem a bírálat nem
befolyásolja őt jelentősen). Gazdag érzelmi életet él. Gyakrabban él át ún. csúcsélményeket, mint mások. Érdeklődik a társadalmi kérdések iránt (szociálisan érzékeny, együtt
érző, figyelmes). Igénye van az egyenjogú, demokratikus viszonyokra, nem előítéletes.
Nem sok, ám mélyebb baráti kapcsolatot alakít ki. Erkölcsileg szilárd, különbséget tesz
eszköz és cél között. Ellenségességtől mentes humorérzék jellemzi. S végül kreativitás és
alkotókedv jellemzi. Mindezeket Maslow a sikeres életutat befutó jelentős személyiségekkel végzett interjúk összesítése alapján állapította meg, s az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egy emberben szinte soha nem fordult elő az összes felsorolt jó tulajdonság.
Kérdés, hogy milyen tanulságok adódnak a tanári munka számára ebből az elméletből? Nem fosztanám meg az olvasót a felfedezés örömétől. Természetesen az optimális
az az állapot lenne, ha a tanárok alapszükségletei (biztos megélhetés, megbecsültség, társadalmi elfogadottság) minden tekintetben ki lennének elégítve, és a tanári munka valóban teret adna a kreatív önmegvalósításnak, melynek örömét a tanulók megtapasztalható
fejlődése adja. De ugyanígy fontos szempont, hogy a diákok se szenvedjenek hiányt az
alapvető szükségleteik kielégítésében: minden nap jóllakjanak, a családjuk és az iskola, a tanár megfelelő biztonságot, szeretetet és odafigyelést, egyénre szabott elismerést
nyújtson számukra, hogy felszabadultan és kíváncsisággal leljenek örömöt a tanulásban
és az iskolai együttlétben. A tanároknak oda kell figyelni az éhező gyermekekre, a családi
problémákkal küszködő gyermekekre. Az órai és a házi feladatokat, a dolgozatokat úgy
kell szervezniük, hogy ne tartsák a gyermekeket bizonytalanságban a témát, a feladatok
jellegét, a dolgozatírás időpontját illetően. A diákoknak azt kell érezniük, hogy a tanár
elfogadóan, szeretettel fordul feléjük, ők fontosak a számára, nem csak megmunkálandó
„tárgyak” vagy „figurák”. A tanároknak azt is tudniuk kell, hogy amikor a diákokat értékelik, osztályozzák, akkor ezzel a gyermekek elismerésigényének is eleget tesznek, ami
kihat az önértékelésükre. S végül a tanárok is bízhatnak abban, hogy ha a gyermekek hiányszükségletei nagyjából kielégültek, akkor nagy kedvvel és élvezettel keresik a tudást, a
szépet és a lehetőségeket a saját tehetségük kibontakoztatására.
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Berne: tranzakcióanalízis
A pszichoanalitikus és humanisztikus elméletekből egyaránt táplálkozik Eric Berne elmélete az emberi kapcsolatok – kommunikációs módok és interakciók – természetéről.
Freud elsősorban a személyen belüli dinamikus struktúrákat és folyamatokat írta le, a
tárgykapcsolat-elmélet képviselői a szociális kapcsolatokra és azok belső reprezentációira helyezik a hangsúlyt. A humanisztikus elméletek pedig az emberek kibontakozását és
a kölcsönös elfogadást helyezték előtérbe. Berne mint gyakorló pszichiáter a pszichoanalízis felől érkezett, és célja az volt, hogy az embereket felszabadítsa azok alól a kommunikációs gátak alól, amelyek nem teszik lehetővé az nyílt, őszinte és bensőséges emberi kapcsolatokat, és a problémák önálló (autonóm) kezelését és megoldását. Segítő hozzáállásával Berne nemcsak a súlyos tünetekkel rendelkező klinikai eseteket célozta meg, hanem
az egészséges embereket is, hiszen mindenkinél kialakulhatnak kommunikációs történések, amelyek akadályozzák az autonóm személyiségműködés és a valódi intimitás megvalósulását (Berne 1984; Járó–Juhász 1999).
Az autonómia Berne felfogásában nem egyszerűen önállóságot jelent, hanem ennél
többet, tudatosságot, spontaneitást és intimitást. A tudatosság az embernek az a képessége, hogy gondolataival, érzéseivel és tetteivel nyitottan, elfogulatlanul fordul a valóság
felé, nem befolyásolják előítéletek, merev megszokások, önértékelési zavarok. A tudatos ember képes saját érzései torzításmentes észlelésére és értelmezésére, ugyanakkor ki
tudja fejezni a saját érzéseit. Képes odafigyelni partnerei üzeneteire és megértve azokat
megfelelő választ ad rájuk. A spontaneitás azt jelenti, hogy az ember megszorítások nélkül, szabadon képes reagálni az őt ért hatásokra, szabadon képes választani, hogy milyen
énállapotot mozgósít (lásd alább), és képes felelősséget vállalni a tetteiért. Az intimitás
pedig képesség a saját igényeink és pillanatnyi érzéseink átélésére és kifejezésére a kapcsolatainkban.
Berne az emberi motiváció kérdését is friss szemmel tekinti át. Általános motivációnak az autonómia elérését tartja, amihez elengedhetetlenek a társas kapcsolatok. A társak
adnak biztonságot és lehetőséget önmagunk vállalására és spontán kifejezésére. Létfontosságú szükségletünk az emberi kapcsolatok fenntartása és a többi ember elismerése.
Minden embernek alapvető szüksége van az érintésre, a simogatásra. (Az angol stroke kifejezést legtöbbször magyar szakszövegekben is meghagyják.) A simogatás alapvetően a
szó fizikai, érintés értelmében értendő, főként a szülő-gyermek és az intim szerelmi kapcsolatokban, de ez az igény ezen kívül is fennáll, csak más formát ölt. Berne szerint „simogatásnak” számít minden jó szó, dicséret, elismerés, elfogadó gesztus, már a köszönés is.
A fogalmat azonban odáig tágítja, hogy a szidás, a veszekedés is érintésnek számít, és ha
szembeállítjuk a szociális kapcsolatok teljes hiányával, az elmagányosodással, akkor bizonyos értelemben a negatív reakció is „simogatásnak” számít, ami magyarázatul is szolgál
arra, hogy az emberek sok esetben miért tartják fent a konfliktusteli kapcsolataikat.
Megkülönböztethetünk feltétel nélküli és feltételes simogatásokat. Feltétel nélküli simogatás esetén a teljes személyt minősítjük. A feltételes simogatás esetén valamely
konkrét cselekedetet, teljesítményt vagy tulajdonságot minősítünk. Pozitívnak tekintjük
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a simogatást, ha az, aki kapja kellemesnek, pozitívnak éli át. A negatív simogatást a fogadó fél kellemetlennek élheti meg, vagy olyannak, ami változásra készteti őt. A hibák
visszajelzése, bár nem kellemes, de tanulhatunk belőle. A pozitív feltétlen simogatás elfogadást jelent és serkentőleg hat, és fokozza az autonómiát. A pozitív feltételes simogatás
a kompetenciánkat növeli azáltal, hogy azt jelzi, mi a helyes megoldás az egyes feladatok
esetén. A negatív feltételes „simogatás”, a hibáink visszajelzése fontos a változtatáshoz és
fejlődéshez. A feltétlen negatív „simogatás” viszont azt fejezi ki, hogy elutasítanak, kirekesztenek bennünket, nincs helyünk a világban. Ezt a fajta simogatást mindenképpen
jó elkerülni. Természetesen nem mindegy, hogy melyik fajta és milyen mennyiségű simogatásban részesülünk, és mennyire közvetlenül vagy bonyolult módon jutunk hozzá.
Mindenesetre simogatás nélkül „kiszáradna a gerincvelőnk”, ahogy ezt Berne félig-meddig metaforikusan megfogalmazza.
Berne ugyancsak alapvető humán motívumként az idő strukturálását emeli ki. Viszonylag bejáratott időbeosztással élünk, s ha nincs dolgunk, unatkozunk. Ez ugyanolyan
kellemetlen állapot, mint amikor egy társaságban beáll a csend, vagy a randevúnk előtt
attól félünk, hogy nem tudjuk, miről beszéljünk partnerünkkel. Az időbeosztásról gondoskodnak a megtanult eljárások, forgatókönyvek vagy rítusok. Az eljárások valamely
konkrét feladat végrehajtásának sorrendjét határozzák meg. A forgatókönyvek pedig a
társas folyamatok szokásos lejátszására vonatkoznak. Például hamar megtanuljuk, hogy
viselkedjünk az étteremben, a boltban, az orvosnál, a villamoson utazván vagy a randevún. Azt is megtanuljuk, hogy az iskolában hogyan viselkedjünk előbb diákként, majd
esetleg tanárként. Vannak olyan helyzetek is, amikor nincs feladatunk és nem állnak rendelkezésünkre bejáratott forgatókönyvek. Ilyen helyzet például a házibuli, vendégség
vagy az ismerkedés. Ha nem segít a hangos zene, akkor bizony meg kell szólalni. S Berne
szerint ilyenkor sem vagyunk teljesen híján az eszközöknek, Időtöltéseknek nevezi azokat a témákat, amelyeket ilyenkor bedobunk: időjárás, gyereknevelés, politika, autó, nyári élmények.
Az autonómia és az említett motívumok megvalósulását azonban gyakran gátolják
bizonyos megrögzöttségek, kapcsolati és kommunikációs zavarok. Ezek feltárása érdekében Berne a tranzakció, az énállapotok és a sorskönyv fogalmát vezeti be. A feltárás
folyamatát nevezi tranzakcióanalízisnek, mivel az elemzés túllép a belső pszichológiai folyamatok feltárásán, és a zavarok okát a társas kapcsolatokban találja meg.
Tranzakció voltaképpen az emberi érintkezés alapegysége: kommunikációs üzenetek (érzelmek és információ) küldése és fogadása. A tranzakciók pszichológiai célja nem
egyszerűen az információátadás, hanem az idő strukturálása és kellő mennyiségű simogatáshoz jutás és juttatás. Minden kapcsolatban meghatározott mennyiségű tranzakciót,
s ezáltal simogatást érzünk megfelelőnek. A szomszédnak elég köszönni, legfeljebb az
időjárásról csevegni. Nyilván megütközünk, ha a szomszéd nem köszön vissza. A boltossal bizonyos forgatókönyv szerint kommunikálunk. Az ismételt találkozások után esetleg
úgy érezzük, hogy kicsit több simogatással járhat, ha valami más iránt is érdeklődünk,
mondjuk az árak, a forgalom, még később a család iránt. A barátainktól és a párunktól
nyilván sokkal több simogatást várunk el, s azonnal megérezzük, ha nem szolgálnak vele.
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Például a köszönésen túl azt is elvárjuk tőlük, hogy megkérdezzék, hogy vagyunk, és
meghallgassák részletes válaszunkat. Ha nem kérdeznek meg, vagy nem figyelnek oda
ránk, akkor úgy érezzük, hogy nem kapjuk meg a nekünk járó simogatást. S könnyen lehet, hogy valami olyasmit – panaszt, régi vitakérdést, esetleg tünetet – vetünk be, amire
már oda kell figyelni.
A tranzakciók nem egyszerűen két személy, hanem a személyek ún. énállapotai között
zajlanak. Berne voltaképpen három énállapotot azonosít. Ezek első pillantásra nagyon
hasonlítanak Freud-féle lelki struktúrákra (ösztönén, én felettes én), ám nem azonosak
velük, mégpedig azért, mert ezek egyszerűen nem lelki struktúrák, hanem érzelmi-motivációs és viselkedéses mintázatok. Berne elképzelése szerint mindannyian tudunk gyermekként, felnőttként és szülőként érezni és viselkedni, ráadásul fontos, hogy ezeket az
„én-állapotainkat” képesek legyünk a társakhoz, az adott helyzethez igazítva váltogatni.
Gyermek énállapotban töltjük életünk elejét. Gyermekként a vágyaink mielőbbi kielégítésére törekszünk, érzelmeinket spontán módon fejezzük ki és főként játszunk. Része a
gyermeki létünknek az is, hogy utánozzuk és követjük a felnőtteket és alávetjük magunkat a szüleinknek. Bizonyos praktikákat is megtanulunk, hogyan érhetjük el céljainkat
ebből az alávetett pozícióból. Berne úgy képzeli, hogy minden felnőtt emberben is ott
lakozik a sóvárgó, az impulzív és a játékos, a fantáziadús, alkotó és magát a hatalomnak
alávető gyermek. Amikor megkívánunk valamit, és azt megszerezzük még akkor is, ha
nincs rá fedezetünk. Amikor jól akarjuk érezni magunkat, akkor elengedjük magunkat,
ilyen például az intim szerelmi helyzet is.
Ahogy növekszik a gyermek, egyre inkább azt követelik tőle, hogy hajtsa végre feladatait: az iskolában tanuljon, felnőttként pedig dolgozzon. Ezekhez vissza kell fognia
vágyait, és meg kell szerveznie a tevékenységét. Már nem egyszerűen végrehajtja mások,
a szülők utasításait, hanem objektíven elemzi a helyzetet, és megtárgyalja, kialkudja a
teendőket a többi felnőttel. Felnőttként – különösen az európai társadalomban – már
nincs helye az érzelmek spontán kifejezésének. Ilyen felnőtt énállapotba gyermekek is kerülhetnek, amikor az iskolában önállóan dolgoznak az elvállalt feladataikon.
Gyermekeink megszületésével már nemcsak magunkról kell gondoskodnunk, hanem
róluk is. A feladatunk a helyes út kijelölése, a gyermekek irányítása, és olykor a gyermekek bírálata is, ha letérnek az útról. Felelősséget vállalunk és aggódunk értük. Gyermekként megtapasztaltuk és megtanultuk, hogyan viselkedtek a szüleink velünk, és ezeket a
mintákat, azaz a szülő énállapotot gyermekeink nevelése során elő tudjuk hívni. Olykor
azonban nemcsak gyermekeinkkel viselkedünk szülőként, hanem párunkkal vagy munkatársainkkal is, ami rendszerint gondot okoz, kiváltképp, hegy ennek rendszerint nem
vagyunk tudatában.
Amikor egymással interakcióba lépünk, akkor a három közül valamelyik énállapotunkból szólítjuk meg a másik fél egyik énállapotát. Léteznek kiegészítő tranzakciók. Általában azt várom, hogy ha felnőttként megszólítom a partner felnőtt énjét, akkor ő is
felnőttként válaszol, és megbeszéljük, egyeztetjük a tennivalókat. Ha szülőként utasítom a gyermekemet, akkor azt várom, hogy a gyermek engedelmeskedjen, esetleg
szembeszálljon velem, azaz az ő gyermek énje válaszoljon az én szülő énemre. Vagy for-
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dítva, ha gyermekként kérek valamit a szülőtől, akkor azt várom, hogy a szülő teljesíti
vagy visszautasítja a kérésemet, esetleg lehord, hogy már megint zavarom. Az izgalmas
az, hogy az egymást kiegészítő tranzakciókban bármelyik énállapotot képviselhetem.
A kiegészítő tranzakciók elvileg a végtelenségig folytatódhatnak: a szülők nevelik gyermeküket, a szülők megbeszélhetik egymással a nevelés gondjait, a gyermekek együtt
játszhatnak stb.
Gondok akkor lépnek fel, ha a tranzakciók kereszteződnek. Például felnőttként megszólítom a másik személy felnőttjét, mondjuk, szeretnék vele megbeszélni valamit, ami
problémát okoz nekem, mire a másik gyermeke válaszol az én felnőttemnek, például azt
mondja, hogy „Ne szólj bele, én is tudom.” Ekkor az ő gyermeke nem veszi figyelembe
azt, ami nekem problémát okoz. Felnőttként megbeszélhetnénk, de a másik gyermek énállapota valamilyen – többnyire rejtett – pszichológiai okból visszautasítja ezt.
Az emberi játszmák  Berne játszmának nevezi azt, amikor olyat lépünk, amivel a másik
fél lépéseit korlátozzuk. A sakkjátékban és a fociban is ez a célunk: az ellenfél ne tudjon,
csak olyat lépni, amit mi szeretnénk. A mindennapi érintkezésben is valami hasonlóról
van szó, a játszmában az egyik, vagy mindkét fél kényszeríti a másikat egy bizonyos viselkedésre, de ez nem nyíltan történik. Az játszmaelemzés izgalmas kérdése, hogy vajon hogyan tudjuk mintegy kikényszeríteni másokból a kellő mennyiségű simogatást és azt,
hogy úgy bánjon velünk, ahogy mi szeretnénk.
A játszmák tranzakciókból állnak. A játszmák alapját a rejtett tranzakciók jelentik. Az
egyik alapeset az, hogy a felszínen a felnőtt a másik felnőttet szólítja meg, de mélyebb,
pszichológiai szinten egyben üzenetet küld a másik gyermekének is, és a másik erre a rejtett üzenetre válaszol. Berne egyszerű példája: A kereskedő a vevőnek: „Ez itt a jobb, de
ezt aligha engedheti meg magának”. A felnőtt válasz az lenne „Igaza van, tényleg jobb, és
nekem valóban nincs rá pénzem”. Ehelyett a vevő gyermeki énje azt válaszolja „Márpedig
csak azért is ezt fogom megvenni”. Ezt szöget bezáró vagy széttartó tranzakciónak nevezte
Berne. A rejtett tranzakciók másik fajtája a dupla fenekű. Legegyszerűbb példája a flört.
„Megmutatnám az új jazzlemezeimet.” „Remek, mindig is érdekelt a jazz.” A felszínen a
zenéről beszélgetnek, de rejtetten szexuális közeledés kezdődhet így, különösen, ha a másikat egyáltalán nem érdekli a jazz.
A játszmák kiegészítő és egyben rejtett tranzakciók. Olyan folyamatosan fenntartható
kommunikációról van szó, amelyben a felszín alatt zajlik egy másik tranzakció is, ami a
résztvevők számára bizonyos pszichológiai nyereséggel jár, például bizonyos mennyiségű
simogatás vagy intimitás megszerzésével, vagy szorongástól való megszabadulással.
Berne sokféle játszmát írt le, és azokban változik a szereplők száma, és más-más a pszichológiai nyereség. Vannak olyan játszmák, amelyek röviden lefutnak, de vannak olyanok is, amelyek egész életen át tartanak, akár végzetes kimenetelűek is lehetnek. Minden
játszma bonyolult, s akár egyetlen játszma leírása is meghaladja e fejezet kereteit. Mindegyik lényege, hogy a szereplők kényszerlépések révén, kerülő úton, s nem autonóm módon jutnak pszichológiai nyereséghez. A játszmák a laikusok számára nehezen felismerhetők, de szakemberek számára is nehéz feladat azok megváltoztatása. Ennek oka, hogy
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rendszerint régen, gyermekkorban rögzültek, másrészt a pszichológiai nyereség elvesztése jelentős szorongással jár. Laikusoknak a játszmaelemzés éppen ezért nem ajánlott.
Berne úgy vélte, hogy a játszmák zöme korán, gyermekkorban rögzül. Gyermekkorban bizonyos „trükkök” adekvátak lehetnek a szülői figyelem és más előnyök elnyerésére,
vagy bajok és a szorongás elkerülésére. Ám ha ezek a trükkök felnőttkorban is fennmaradnak, már gondot okozhatnak, útját állják az autonóm személyiség kibontakoztatásának. Az egész életen át folytatott játszmákat Berne életjátszmáknak vagy sorskönyvnek
nevezte el: olyan korán rögzült terveket valósítunk meg, amelyeknek nem vagyunk tudatában (Berne 1972/1997).
I’am OK, you’re OK  Berne szellemében fogalmazódott meg Harris (1969) egyszerű és

népszerű elmélete az ún. pozíciók felvételéről, amely a sorskönyvek egyik fajtája. A gyermek-szülő interakciók következményeként kialakulhat az a véleményem és érzésem magamról, hogy rendben vagyok (I’ OK), vagy ennek ellenkezője, hogy nem vagyok rendben, gond van velem. Emellett másokról is gondolhatom, hogy ők rendben vannak (You’re OK) vagy nincsenek rendben (lásd 18.1. táblázat).
Nyilvánvalóan az a legszerencsésebb eset, ha én is rendben vagyok, és a másik is (egyszerű jelöléssel: Én+ és Te+). Az ilyen életpozícióval élő ember tisztában van magával,
képességeivel és lehetőségeivel, tettre kész, kézben tartja az életét, képes figyelni másokra, szeret és szerethető, vagyis autonóm, ahogy Berne fogalmazta.
Másik eset az, ha valaki magát rendben lévőnek találja, de másokat nem (Én+ és Te–).
A feladat az, hogy másikat mindenáron megjavítsuk, ha ez nem sikerül, morgolódunk,
gúnyolódunk másokon, esetleg erőszakkal harcolunk ellene, mert „én tudom, hogy mi
jó neked”.
A harmadik eset az, ha magunkkal gondjaink vannak, de úgy látjuk, hogy mások rendben vannak (Én– és Te+). Ebből a pozícióból bizonytalanság, határozatlanság, bátortalanság, szélsőséges esetben elkeseredettség és lehangoltság keletkezik. Az ilyen személyek könnyen válnak mások áldozatává.
Nyilvánvalóan a negyedik eset a legkedvezőtlenebb, amikor sem én, sem a többiek
nincsenek rendben (Én– és Te–). Világvége-hangulat, az élet szenvedés, nincs miért küzdeni, feladás jellemzi. Aki ebben a pozícióban van, mindenképpen segítségre szorul.
18.1. TÁBLÁZAT  Különböző pozíciók felvétele egy tanár nézőpontjából

–+
Csak én nem vagyok oké.
„Lássatok hozzá, csak ne legyen baj…”

––
Senki nem oké.
„Hagyjuk az egészet.”
„Csak

én lehetek ilyen szerencsétlen,
hogy egy ilyen osztályt kaptam.”

++
Én is oké vagyok.
„Fogjunk neki együtt”
+–
Csak én vagyok oké.
„Inkább megcsinálom egyedül.”
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Az Én+ és Te+ pozíció a kívánatos, erre törekszünk, amikor jól érezzük magunkat a
bőrünkben és hatékonyak vagyunk. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor valamiképpen vesztesnek érezzük magunkat, mégis nehezen tudunk változtatni a pozíciónkon, és gyakran
jelennek meg önigazoló hiedelmek és játszmák. E ponton félbeszakítjuk a tranzakcióelemzés fontosabb elméleti megfontolásainak felvázolását.


ZÁRÓ GONDOLATOK

Az ebben a fejezetben közölt ismeretek természetesen nem elegendőek a gyakorlatban
való alkalmazáshoz, de kijelölik az irányt. Mindenekelőtt az önismeret fejlesztésének fontosságát húzzák alá, továbbá arra mutatnak rá, hogy az emberi interakcióink rendkívül
bonyolultan, olykor rejtett módon valósulnak meg. A tanári munka hatékonysága nem
növelhető instrukciók és kommunikációs módszerek egyszerű átadásával és átvételével.
A hatékony tanári személyiség „elsajátítása” komoly munkát, a személyiség fejlesztését jelenti. Ennek pedig hatékony módszere a gyakorlat, ami egyetemi körülmények között
önismereti és tanári hatékonysági tréningek keretében valósítható meg.

 KULCSFOGALMAK
pszichoanalitikus irányzat  strukturális személyiségmodell  pszichoszexuális fejlődés  elhárító mechanizmusok  individuálpszichológia  egopszichológia 
kompetencia motívum  egokontroll  egorugalmasság  tárgykapcsolati elméletek  humanisztikus pszichológia  Gordon-módszer  tranzakcióanalízis  énállapotok  játszma

 KÉRDÉSEK
1. Milyen tünetek észlelése esetén gondolna arra, hogy tanítványa pszichológushoz forduljon?
2. Mi lehet a tanár szerepe vagy feladata a személyiség „fejlesztésében” az iskolában?
3. Vajon a tanár megengedheti-e magának, hogy olykor kiessen a tanár szere
péből?
4. Mi lehet a szerepe az önismeretnek a tanári munkában?
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 BEVEZETÉS
Az alábbi fejezetben az önszabályozás, önkontroll, a temperamentum, és az
egorugalmasság bizonyos aspektusait tekintjük át, azokat, amelyek osztálytermi szinten is megragadhatók, a tanítási folyamatban megjelennek, annak
hatékonyságát befolyásolják. A téma gazdag szakirodalmának teljes körű áttekintésére nincs lehetőségünk, ezért kiválasztottuk azokat, amelyek segítséget nyújthatnak a pedagógusi munkában.
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AZ ÖNKONTROLL ÉS A KÉSLELTETÉSI KÉPESSÉG

Az összes emberi tevékenység végrehajtásához szükség van az önszabályozási képességre.
Az önszabályozás egyik alapvető funkciója az önkontroll, amely mindenki számára ismerősen hangzik, ezért a téma tárgyalását ezzel a fogalommal kezdjük. Az önkontroll alapját
Maccoby (1980, idézi Cole–Cole 1997) szerint négyféle gátlási forma képezi, melyeket
gyermekkorunkban sajátítunk el:
 Mozgások

gátlása: a gyermeknek sokszor le kell gátolnia egy megkezdett
cselekvését annak érdekében, hogy
megfeleljen az elvárásoknak, vagy ne
veszélyeztesse magát vagy másokat. Így
például néha csöndben kell maradnia,
meg kell tanulnia megállni a járda szélén, mielőtt az úttestre lép, vagy meg kell
állítania a mozdulatot, amellyel egy lámpaizzóhoz nyúl, bármilyen szép fénye is
legyen. E funkció felnőttkorban azért
nem feltűnő számunkra, mert az agyi viselkedésgátló mechanizmusok már érettek, de a fejlődés kezdeti szakaszában
(gyermekkorban) a viselkedésaktiváló
mechanizmusok előbb érnek, és a viselkedésgátlás csak később érik be.
 Érzelmek gátlása: a gyermeknek meg
kell tanulnia legátolnia vagy tompítania érzelmeinek kifejezését, amikor az
19.1. KÉP 
Megállni nehezebb,
mint idáig szaladni
a megfelelő viselkedés. Például megtanulja visszafogni dühét, ha nem kap
meg valamit, megtanul nem agresszíven reagálni más gyerekekre, vagy nem sírva fakadni minden apróságon.
 Kognitív következtetések gátlása: a felnőttek a válaszaikat általában átgondolják, de a
kisgyermekeknek ez még nem megy, az első következtetést, ami eszükbe jut, hajlamosak azonnal közölni. A bonyolultabb helyzetek viszont átgondoltságot, a válasz
megfontolását igénylik, amihez a gyermeknek meg kell tanulnia visszafogni elsőként
felbukkanó, azonnal megnyilvánulni kész válaszát (pl. feladathelyzetben).
 Késleteltetési képesség (választás gátlása): kisgyermekkortól kezdve nagy dilemmát jelent, hogy a gyermek engedjen-e a kisebb értékű de azonnal elérhető jutalom csábításának (azt válassza-e), vagy kivárja-e ki a későbbi, de nagyobb értékű jutalmat. Ez a
késleltetési képesség, ami az önkontroll alapját képezi. Mivel az életben szinte semmit
sem kapunk meg azonnal, ezért a szülők igyekeznek megtanítani gyermekeiknek a ki-
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elégülés késleltetését: például először öltöznek, reggeliznek és fogat mosnak, csak utána
mehetnek játszani, születésnapjukra kapják meg a vágyott játékot, várni kell a Mikulásra is, csak ebéd után ehetnek édességet, az iskolában csak a szünetben játszhatnak.
Az éveket felölelő iskolai, egyetemi tanulmányok, a kitűzött célokért való küzdelem,
vagy a munka mind a késleltetési képességen alapulnak.
A negyedik gátlási forma, a késleltetés napi szinten jelen van az életünkben, már észre
sem vesszük, annyira természetesen műveljük. Ez a képességünk alapozza meg, hogy alkalmazkodjunk a környezeti követelményekhez, elvárásokhoz, betartsuk a társas normákat és a törvényi előírásokat, valamint kitartóan törekedjünk céljaink megvalósítására.
Ha egy képesség ennyire áthatja az élet legtöbb területét, akkor feltételezhető, hogy több
egyéb képességre támaszkodik. A késleltetéshez szükség van arra, hogy vissza tudjuk fogni, le tudjuk gátolni a vágyainkat, késztetéseinket (impulzuskontroll), illetve ezzel párhuzamosan arra, hogy szabályozzuk az érzelmeinket. A kutatásokból azonban az is kiderült,
hogy mindehhez kognitív mechanizmusokra és kompetenciákra is szükség van. Kognitív
oldalról a késleltetést segítő folyamatok például a figyelem szándékos elterelése és átirányítása egy másik gondolati tevékenységre, a tervezés, a célok mentális átalakítása és a képzelőerő.
A késleltetésben tehát érzelmi és kognitív folyamatok egyaránt szerepet játszanak, és működésük hatékonyan egészíti ki egymást.
Hogyan lépnek be a kognitív készségek a késleltetési folyamatba? Erre a kérdésre keresett választ Mischel és Ebbesen (1970) 3–5 éves gyermekekkel végzett kísérleteiben.
A kísérleti szobában egyedül tartózkodó gyereknek két jutalmat ajánlottak fel: amennyiben kivárja, amíg a vizsgálatvezető visszatér, akkor megkapja a felajánlott nagyobb jutalmat
(süti), ha viszont nem tudja kivárni az időt, akkor csak a kisebb jutalmat (kis perec) kapja
meg. A gyerekeknek volt egy olyan csoportja, akik előtt az asztalon mindkét jutalom jelen volt, másoknál csak a kis perec, a harmadik csoportnál csak a süti, míg a negyedik
csoportnál egyik jutalom sem volt előttük az asztalon. Mischelék eleinte arra gondoltak,
hogy azok a gyerekek fognak a legjobban késleltetni (várják ki a leghosszabb időt), akik
előtt ott volt a süti és a kis perec is, mivel a jutalmakat láthatják, így nagy motivációt éreznek majd arra, hogy kivárják az időt. Ezzel szemben azonban az derült ki, hogy éppen
azok a gyerekek késleltettek a legjobban, akik előtt egyik jutalom sem volt ott az asztalon.
Ezek a gyerekek a várakozási idő alatt változatos módon igyekeztek figyelmüket elterelni a
kellemetlen várakozási feszültségről: énekelgettek, magukban beszéltek, kezükkel, lábukkal játszottak vagy megpróbáltak elaludni. Ezek a stratégiák sokkal többször fordultak elő
ennél a csoportnál, ahol egyik jutalom sem volt jelen, és szinte alig abban a csoportban,
ahol mindkét jutalom jelen volt. Ezek szerint a késleltetés hatékonyabb, ha a figyelmet sikerül elterelnünk a vágyott célról, és valami mással elfoglalva magunkat, csökkenteni tudjuk
a várakozás feszültségét, pozitív érzelmekkel áthidalva ezt az időszakot. Ezzel szemben a
jutalom közvetlensége nagy valószínűséggel beszűkíti a figyelmet, felfokozza a szükségletet, ami kellemetlenné, kínzóvá teheti a várakozási időt.
A fentiekből azt látjuk, hogy az érzelmi megküzdésben a figyelem, mint kognitív kompetencia alapvető szerepet játszik. Milyen egyéb lehetőség van a figyelmi elterelésen kívül,
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hiszen a figyelem teljesen természetes módon vándorol vissza a tárgyra? Kiderült, hogy
a vágyott cél absztrakt aspektusaira való összpontosítás (pl. kitartásra ösztönzi, a feladatra
emlékezteti magát, arról fantáziál, mire hasonlít a cél formája) szintén jelentősen növeli a
késleltetés hatékonyságát − ilyenkor nem a tárgy szükségletkielégítő vonatkozásai vannak
a fókuszban, hanem a cél elvonatkoztatott formában jelenik meg (Mischel–Shoda–Rodriguez 1989). Ezzel szemben jelentősen csökkenti a késleltetési időt, ha a gyermek erősen
arra fókuszál, ami a célban kívánatos (finom, édes, elképzeli magát, ahogy eszi), mert valószínűleg így még sürgetőbb a vágy és kellemetlenebb a várakozás. Kiderült az is, hogy a
gyermekek általában már 5 évesen értik, hogy a várakozás könnyebb, ha sikerült elterelni
a figyelmüket a célról, majd kb. 12 éves korukra már azt is felismerik, hogy a cél absztrakt
formában való megjelenítése, és nem a szükségletkielégítő aspektusaira való fókuszálás
segít kivárni (Mischel–Shoda–Peake 1988). A figyelmi elterelés mellett tehát a célok
absztrakt szinten való leképezése, az ezekről absztrakt szinten történő gondolkodás
játszhat alapvető szerepet a hosszú távú, felnőttkorban már éveket felölelő célok követésében is (pl. sportversenyekre való felkészülés, több év alatt megvalósuló munkák),
azaz a kitartásban.

A késleltetési képesség hosszú távú hatásai
A késleltetés képessége nemcsak az aktuális viselkedést vagy önkontrollt befolyásolja, de
vannak a fejlődés szempontjából hosszabb távon érzékelhető hatásai is. Mischel, Shoda
és Peake (1988) a fenti kísérletben részt vett gyerekeket kamaszkorukban megvizsgálva
azt találta, hogy a gyerekkorukban jól késleltetők kamaszkorukban fejlett társas és kognitív
kompetenciákat mutattak: jó figyelmi funkciókkal, összpontosítási készséggel rendelkeztek; előre terveztek, gondolkodtak; ügyesen érveltek; magabiztosak, kompetensek voltak; jó verbális készségeket mutattak; jól tűrték a frusztrációt; éretten kezelték a stresszt;
valamint szüleik is magasra értékelték e kamaszok iskolai teljesítményeit, társas kompetenciáit és megküzdését (ahogy a stresszhelyzeteket kezelték).
Ugyanezen gyerekek huszonéves korukban iskolázottabbak voltak, jobb volt az önértékelésük, ügyesebben kezelték a stresszt, és kevésbé volt rájuk jellemző a droghasználat
(Ayduk et al. 2000). A kísérleti csoportot negyvenesztendős korukban újra megvizsgálva
azt találták, hogy a gyerekkorukban gyengébben késleltetők a jó késleltetőkhöz képest
rosszabb viselkedésgátlást mutattak (Casey et al. 2011).
Hasonló eredményekre jutottak más kutatók is. Funder és Block (1989) például azt
találta, hogy a jól késleltető kamaszok felelősségteljesek, egyenesek, produktívak, etikus
viselkedésűek, intellektuálisan érdeklődők, ambiciózusak, együttérzők és kissé túlkontrolláltak (illetve nem jellemző rájuk, hogy bejósolhatatlanok, megbízhatatlanok, lázadók
vagy ellenségesek lennének), tehát nagyon jó az önkontrolljuk. Vizsgálatukban a késleltetési képesség emellett korrelált az intelligenciával, azaz a kognitív képességekkel is, ez pedig egybevág Mischel következetéseivel (lásd fent), hiszen a figyelem kognitív kapacitás,
az intelligenciában is nagy szerepet játszik.
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19.2. KÉP 
De jó lenne beleharapni a karácsonyi sütibe!

Az osztályteremben a jó és gyenge késleltetés (erős-gyenge önkontroll) közvetlenül a
„türelem és kivárás” jellemzőivel írható legjobban körül. A jól késleltető (jó önkontrollú)
gyerek/fiatal képes végigülni az órát, kivárni, amíg ő kerül sorra, közölheti a gondolatait,
vagy amíg eljön a lazítás ideje, képes megdolgozni az eredményekért, türelmes és megőrzi az önuralmát, ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzelte. Az ilyen fiatalokon azt
látjuk, hogy összeszedettebbek, jó intellektusúak, a figyelmük megfelelő szinten működik és igyekeznek tanulni. Ezzel szemben a gyengén késleltető (rosszabb önkontrollú)
gyerekek/fiatalok nehezen ülik végig az órákat, türelmetlenek, vágyaikat és közléseiket
azonnal kifejezésre juttatják, és meglehetősen negatívan (elégedetlenséggel, dühvel) reagálnak arra, ha szándékaik akadályokba ütköznek. Érdekes módon az ilyen fiataloknál az
is megfigyelhető, hogy figyelmi és intellektuális teljesítményük sem feltétlenül kiugróan
jó, vagy éppen ingadozó minőségű.
n

TEMPERAMENTUM ÉS ENNEK HATÁSA GYERMEKÉS SERDÜLŐKORBAN

A temperamentum olyan örökletes egyéni sajátosságokat jelöl, amelyek alap érzelmi jellegzetességeinket, illetve azt írják le, hogy ezekkel összefüggésben milyen hangulattal, viselkedésekkel és reakciómódokkal viszonyulunk különböző helyzetekhez (Allport 1985).
Buss és Plomin (1984, idézi Strelau 2002) olyan vonásokat tart temperamentális jellegűnek, amelyek öröklöttek, és már kora gyerekkorban megjelennek. Szerintük ezeket a
feltételeket az emocionalitás (negatív érzelmekre való hajlam, mint pl. félelem, düh), az aktivitás (energikusság, gyors tevékenykedés), és a szociabilitás (társaságkedvelés) tempera-
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mentumvonások teljesítik. Valamilyen mértékben mindannyiunkban megvan ez a három
vonás, és kutatások azt is igazolták, hogy ezek mértéke valóban örökletesen meghatározott.
Tellegen és Waller (2008) két nagy temperamentumdimenziót talált: a pozitív emocionalitást (PEM) és a negatív emocionalitást (NEM). A harmadik, általuk talált dimenzió
(gátlás dimenzió) nem temperamentális jellegű, az önkontrollal áll kapcsolatban: az átgondoltsághoz, óvatossághoz, tervezéshez, a félelemhez, az erkölcsösséghez és hagyományos értékek tiszteletéhez kapcsolódik. Ez az önkontrolltényező hatást gyakorol a pozitív
és negatív emocionalitás viselkedéses következményeire.
A pozitív és negatív emocionalitás velünk született érzelmi válaszhajlam, a pozitív érzelmek átélésére, illetve a negatív érzelmek átélésének tendenciájára vonatkozik. A magas
PEM-mel rendelkező személy egyik fő jellemzője, hogy az általános hangulati állapota
pozitív, vagyis többnyire jó kedélyű, vidám, könnyen felhangolható, tud örülni és élvezi,
amit csinál, az életét érdekesnek, izgalmasnak éli meg, illetve optimista. A PEM azonban
az öröm átélésére való hajlam mellett számos egyéb vonással és viselkedéssel is együtt
jár. A magas PEM pontszámú személyek nemcsak jó kedélyűek, de energikusak is, hatást
tudnak gyakorolni másokra, szívesen vállalnak vezető szerepet, társaságkedvelők, igénylik a közeli kapcsolatokat, kapcsolataikban kedvesek és érzelmesek, ambiciózusak, teljesítményorientáltak, szeretnek dolgozni, és kitartóak.
Az érzelmi diszpozíció és a felsorolt viselkedések kölcsönösen kiváltják és erősítik
egymást, vagyis a jó kedélyállapot és optimizmus aktivitáshoz, a tevékenységek és munka
iránti elköteleződéshez, a társas kapcsolatok élvezetéhez és társas kötődéshez vezet, illetve fordítva: ezek a tevékenységek és viselkedések pozitív érzelmeket, örömérzetet váltanak ki. Középiskolások körében például DesRoches és Willoughby (2014) alátámasztották ezt az összefüggést: a pozitív emocionalitású fiatalok több, számukra fontos tevékenységnek kötelezték el magukat, és ez az elköteleződés idővel nagyobb optimizmust,
céltudatosságot és önértékelést eredményezett náluk. A viselkedés és az érzelmi diszpozíció tehát egymást erősítik (lásd 19.1. ábra), de hozzá kell tegyük, hogy ez az ideálisnak

Pozitív érzelmi diszpozíció
és állapot

Ambíció, munka élvezete, kitartás,
társaságkedvelés, társas hatóerő,
érzelemteli személyes kapcsolatok

19.1. ÁBRA 
A pozitív emocionalitás működési mechanizmusa megfelelő gátlás esetén
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Negatív érzelmi diszpozíció
és állapot
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Negatív társas kapcsolatok:
agresszív másokkal, elidegenedett
tőlük, áldozatnak érzi magát

19.2. ÁBRA 
A negatív emocionalitás működési mechanizmusa, ha a gátlás nem megfelelő

tűnő pozitív megerősítés csak akkor jön létre, ha a személy jó önkontrollal (gátlás) rendelkezik.
A NEM érzelmi oldalát magas fokú stresszreaktivitás, szorongás, idegesség, aggodalmaskodás, ingerlékenység, bűntudat, változékony hangulat, valamint az értéktelenség
és szerencsétlenség visszatérő érzése jellemzi. Az érzelmi beállítódás a NEM részeként
további olyan viselkedésekkel és meggyőződésekkel kapcsolódhat össze, amelyeknek
kedvezőtlen társas vonatkozásai vannak: a személy agresszív, élvezi, ha másokat felidegesíthet, megtorlásra hajlamos, úgy érzi, mások becsapják őt, rosszat akarnak neki, kihasználják, és hogy ő a balsors áldozata. Az alap érzelmi diszpozíció és a kedvezőtlen
társas viselkedések és meggyőződések gyenge önkontroll (gátlás) esetén itt is egymást
erősíthetik, a negatív érzelmek következtében a személy rosszul működő kapcsolatokat
alakít ki, másokkal agresszíven, támadóan viselkedik, de egyúttal becsapva, megcsalatva
is érzi magát, amely visszaigazolja és tovább erősíti negatív érzelmi beállítódását (lásd
19.2. ábra).
A PEM és NEM nem egymás ellentétei, hanem egymástól független dimenziók, így
abból, hogy valaki hol található az egyik dimenzión, nem következtethető ki, hogy a másik
dimenzión hol áll. Bárki bármilyen értéket felvehet bármelyik dimenzión, és e kettő kombinációjából jön létre az ő egészleges érzelmi attitűdje és az azokhoz kapcsolódó viselkedések.
A legegyszerűbb kombinációkban gondolkodva (eltekintve a gátlás hatásától):
 A

magas PEM és alacsony NEM kombinációja vidám, kedélyes, optimista embert
takar, aki nem szorong. Az osztályteremben az ilyen gyerekek, fiatalok alaphangulata
pozitív, gyakran nevetnek, mosolygósak, értik a viccet, és maguk is viccesek lehetnek,
könnyen fellelkesednek, − emellett energikusak, kezdeményezők, érdeklődők. Mindez magas gátlással kombinálva kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat jelent, az ilyen
fiatalok betartják a viselkedéses normákat és lelkiismeretesek. Alacsony gátlás mellett viszont ezek a vidám fiatalok hajlamosak a pillanat hatása alatt cselekedni, nem
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gondolkodnak előre, nem képesek hosszú ideig egy adott dologra koncentrálni, az
érdeklődésük csapongó, hiányzik belőlük a kitartás, és ezért képességeiknél gyengébb
teljesítmény nyújthatnak.
 A magas NEM és alacsony PEM keveréke szorongó, kedvetlen, rossz hangulatú és bi
zalmatlan ember képét mutatja. Az ilyen diákok magas gátlás mellett szoronganak,
bizonytalanok, visszahúzódóak, és önértékelési problémáik vannak, sokat aggódnak
a teljesítményük miatt − viszont éppen ezért rendkívül lelkiismeretesek, szorgalmasak lehetnek, igyekeznek teljesíteni. Mivel nem igazán társaságkedvelők, nincs irányító szerepük a csoportban, inkább alávetik magukat a többiek akaratának, nehezen
kezdeményeznek. Ha azonban a gátlás alacsony, akkor a rossz hangulat mellett ingerlékenyek, agresszívek és erősen bizalmatlanok lehetnek, rossz társas kapcsolataik
vannak, iskolai motivációjuk, szorgalmuk is gyenge lehet, hanyagolják a tanulást, alulteljesítenek a tárgyakból − a tanárok számára az ilyen diákok sokszor kezelhetetlenek.
 Magas PEM és magas NEM mellett a személy hangulata a pozitív és negatív érzelmi
állapot között ingadozik, ingerlékenységgel, és az ennek megfelelő viselkedéses váltásokkal. Az ingerlékenységet a magas gátlás elég jól visszaszabályozza, míg alacsony
gátlás mellett minden hangulatingadozásukat ráterhelik a környezetükre, a többiek,
beleérve a tanárt is, ki vannak szolgáltatva a diák kedélyhullámzásainak, és a PEM és
NEM viselkedések közötti váltásoknak.
 Az alacsony PEM és alacsony NEM kombinációja olyan személyt takar, akit az érzelmei, hangulatai nem befolyásolnak, és szinte alig mutatnak érzelmeket. Az ilyen diákok
magas gátlás mellett együttműködőek és jól teljesítenek, nem lelkesednek, de nem is
törnek le kudarc után, míg alacsony gátlás mellett elszigetelődnek másoktól, hidegnek és
érzéketlennek tűnnek, nem érdekli őket a tanulás és nem túl lelkiismeretesek.
Mivel a két dimenzió független, azért az alacsony pozitív érzelmi diszpozíció nem a negatív érzelmi temperamentummal egyenlő, hanem gyenge pozitív emocionalitást jelent: a
diák csak visszafogottan mosolyog, vagy nevet, míg mások nevetnek, ő csak somolyog,
nem egykönnyen lelkesedik, relatíve kevés dolog kelti fel az érdeklődését, illetve nem kirobbanó energiájú, inkább lassabb, egyenletesebb teljesítményt mutat. Emellett azonban
hajlamosabbak a szomorúságra, lehangoltságra (ami nem egyenlő a negatív emocionalitással). A másik oldalon az alacsony NEM sem azt jelenti, hogy a személy pozitív érzelmi
temperamentumú, mivel ez csak negatív érzelmi reaktivitást hiányára utal, arra, hogy
mentes a szorongástól, nem aggodalmaskodik, jól reagál a stresszes helyzetekre, kiegyensúlyozott tud maradni, és nem fél a dolgoktól.
Minél magasabb a diák pozitív emocionalitása, annál érzékenyebb a pozitív visszajelzésre, dicséretre, biztatásra, jó érdemjegyekre (összefoglalóan a „jutalmakra”). A NEM
emelkedésével viszont nő a fiatal kudarcra, negatív visszajelzésre, elutasításra, megszégyenítésre és rossz jegyekre („büntetés”) vonatkozó érzékenysége, melyre szorongással,
lehangoltsággal, vagy agresszióval reagál (lásd 19.2. ábra). Ezeket a specifikus érzékenységeket a különböző tanári visszajelzéseknél figyelembe kell venni. Míg a „jutalmazás”
minden körülmények között ajánlott, a tanári „büntetéssel” csínján kell bánni. A negatív
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visszajelzések csak konstruktív formában hatékonyak, azaz a hiányosságok és problémák
említése mellett a tanár azt is kifejezésre juttatja, hogy értékeli és elfogadja diákját, és
hogy meggyőződése szerint a diák rendelkezik azokkal a készségekkel, amelyekkel javíthat
a hiányosságain, képes fejlődni.

Az érzelmi állapotok helyzeti hatásai
Az érzelmi állapotok befolyásolják az aktuális viselkedést, a helyzetek kezelését, így hatással vannak a tanulási, problémamegoldási teljesítményre is. Önmagunkon is könnyen
megfigyelhetjük, hogy amikor kicsattanunk a jókedvtől, akkor az agyunk sokkal jobban
fog, jobban érdeklődünk a környezetünk iránt, nyitottabbak vagyunk vagy lelkesebben
látunk egy probléma megoldásához. Rossz hangulatban azonban a gondolkodásunk lelassulhat, kevéssé érdeklődünk bármi iránt is, és kedvetlenül állunk a feladatokhoz. Több
kutatás rávilágított, arra, hogy a (mérsékelt) pozitív érzelmi állapot több szempontból is
kedvező módon hat a gondolkodásunkra (Isen 1984):
 gyorsabban gondolkodunk;
 egymáshoz kevéssé kapcsolódó dolgokat kapcsolunk össze (pl. tágabb kategóriákban

gondolkodunk);

 kevésbé dolgozunk rutinból, gondolkodásunk rugalmasabb, kreatívabb;
 jobban működik az emlékezetünk;
 pozitívabban ítélkezünk.

A teljesítményt és a hangulat hatásait azonban az aktuálisan átélt motiváció is befolyásolja.
A kutatók azt találták, hogy amennyiben a feladatot a személy érdekesnek találja, leköti őt,
akkor a pozitív érzelmek valóban rugalmas gondolkodáshoz, kreatív és hatékony problémamegoldásokhoz, gondos és figyelmes feladatvégzéshez vezethetnek (pl. George–Brief 1996).
Ha azonban a feladat nem motiválja a személyt, mert a téma nem érdekli, unalmasnak,
bosszantónak találja, akkor a pozitív érzelmek felületes, figyelmetlen, lusta munkavégzést
eredményezhetnek (Isen 2000). A pozitív érzelmek hatásmechanizmusát és az arousallal
való kapcsolatát a 19.3. ábra mutatja.
Ugyanakkor az is megfontolandó, hogy miképp a pozitív emocionalitás mint diszpozíció
is ambiciózus, teljesítményorientált magatartással jár együtt, úgy a pozitív érzelmi állapot is
eredendően kiválthatja az érdeklődést, és így jó eséllyel ébreszti fel a motivációt a tanulásra
és feladatmegoldásra. Ezzel összhangban például Rader és Hughes (2005) 6−7 éves gyerekeknél azt találta, hogy a pozitív hangulati állapotba került gyerekek messze jobban és hatékonyabban teljesítették a feladatokat (minták kirakása kockákból), mint a negatív hangulati
állapotba hozott (szomorúság) vagy semlegesen hangulatban lévő gyerekek. Más kutatók
(Mega – Ronconi – De Beni 2014) is azt találták, hogy a pozitív érzelmek kedvezően befolyásolták a motivációt és a tanulással kapcsolatos önszabályozást, és így jobb teljesítményhez vezettek (és csak ezen az útvonalon vezettek jobb teljesítményhez).
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19.3. ÁBRA  A pozitív érzelmek kognitív teljesítményre gyakorolt
hatásának mechanizmusa (ha a személy érdeklődő)

A negatív érzelmi állapotok hatására is vannak bizonyítékok. Például Ellis és munkatársai (Ellis et al. 1997) a lehangoltság, szomorúság esetén gyengébb kognitív teljesítményt tapasztaltak. A szorongás, feszültség rosszabb munkamemória (lásd 12. fejezet) és
gyengébb figyelmi teljesítményt eredményez, és csökkenti a feladattal kapcsolatos motivációt (Brose et al. 2012). Ennek egyik vezető oka, hogy mind a lehangoltság, mind a
szorongás esetében gyakran ún. betolakodó gondolatok foglalkoztatják a személyt, ami lefoglalja a munkamemória-kapacitásának egy részét, így kevesebb kapacitás jut a feladatvégzésre (Wells–Matthews 1994). Ilyen betolakodó gondolatok lehetnek például a lehangoltság tárgyán való gondolati megtapadás, személyes problémákon való rágódás, a
teljesítménnyel, vagy az arról szóló visszajelzéssel kapcsolatos aggódás, vagy ha valaki
fejben egész kis történetet kanyarít a dolgok várható katasztrofális alakulásáról, azaz a legrosszabb kimenetelre számít. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a válási krízisben levő
családok gyerekeinél gyakran tapasztaljuk az iskolai teljesítmény romlását, sőt a pedagógus számára a leginkább észrevehető jele a problémáknak éppen a romló teljesítmény.
A munkamemória kapacitásának csökkenése mellett a romló kognitív teljesítmény
másik oka a negatív érzelmekből következő gyenge motiváció: a személy csekély érdeklődéssel, csüggedten áll a feladathoz, aminek elégtelen teljesítmény lehet a következménye
− ebben a láncolatban a lehangoltság relatíve nagyobb szerepet játszik, mint a szorongás
(Wells–Matthews 1994). A figyelem mindkét esetben szervezetlenné válhat pl. összpontosítási problémák, rugalmatlan figyelem lesz jellemző. Így nehezebb előhívni az ismereteket a hosszú távú memóriából, gyengül a szabad asszociáció, lelassul a gondolkodás,
ami hibás, hiányos, rugalmatlan, ötlettelen feladatmegoldáshoz vagy megoldatlanul hagyott feladathoz vezet (lásd 19.4. ábra).
A lehangolt diák mosolytalan, nehézkesen lelkesedik, mozgása, válaszkészsége, beszéde, gondolkodása a többiekéhez vagy korábbi önmagához képest lelassulhat. Figyelmi
összpontosítása alábbhagy, emiatt és a gyenge érdeklődés és motiváció miatt nehezen
vagy csak sok erőfeszítéssel tanulja meg otthon az anyagot. Ezek után úgy tűnhet, hogy
nem tudja a választ a kérdésre, lassabban, tétovábban felelget, válaszai konformabbak,
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19.4. ÁBRA  A negatív érzelmek kognitív teljesítményre gyakorolt
hatásának mechanizmusa

ötlettelenebbek, mint amit megszoktunk tőle, a feladatmegoldásai meglepően figyelmetlenek és hibásak lehetnek.
Ha a szorongás dominál, akkor az összpontosítás itt is gyenge, figyelme szétziláltnak
tűnik, gondolatai megtapadnak a szorongásain, ezért a diák szinte fel sem fogja, amit hall
vagy olvas − ebben az állapotban is nehezen megy az anyag megtanulása. Az osztályteremben rendkívül feszültnek látszik, nagyon izgul a felelet vagy dolgozat miatt: izzad,
arca fehér, hangja, keze remeghet. A gyenge figyelmi koncentráció miatt még a kérdést
vagy az írott feladatot sem képes hiánytalanul felfogni, fontos részletek kimaradhatnak
számára, vagy félreértheti azokat. Válaszai bátortalanok, kapkodóak, rosszul fókuszáltak,
átgondolatlanok lehetnek, a váratlan vagy nem rutin kérdések lebénítják. Súlyosabb esetben a szorongás még bénítóbban hathat: a kérdésre képtelen válaszolni, egy hang sem jön
ki a torkán, a dolgozatlapot szinte üresen hagyja.
Az is előfordulhat, hogy nem szorongást vagy lehangoltságot látunk a felszínen, hanem a negatív érzelmek agresszióban, viselkedési problémákban, destruktív viselkedésben jelennek meg. Erről gyakran hamarabb jut eszünkbe az, hogy szándékos, bomlasztó vagy
visszatetsző, mint az, hogy a diáknak segítségre van szüksége, bár általában ez utóbbi a
helyzet. A figyelem az intenzív negatív érzelmek keveréke (pl. szorongás, agresszió, düh),
és ezeknek kényszerű viselkedéses levezetése miatt itt is szétesik. A fiatal ez esetben alulmúlja magát (képességei, elsajátított ismeretek), rosszabbnak látjuk a teljesítményét,
mint amilyenhez hozzászoktunk.

Az érzelmi állapotok szabályozása: a figyelmi kontroll
Bár az összes fenti kimenetel előfordulhat, nem törvényszerű, hogy csak ezek a negatív
következmények jelenjenek meg. Ha a diákot mégis érdekelni kezdi az anyag vagy mert
egyszerűen kénytelen a tanulnivalóval foglalkozni, akkor adódik a lehetőség, hogy éppen
emiatt fogja figyelmét a lehangoltság, szorongás vagy düh helyett a tanulnivalóra vagy a
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feladatra átirányítani. Ilyenkor már kevésbé köti le a szomorúsága vagy feszült állapota.
ennek pedig fokozatosan javuló teljesítmény lehet a következménye − ebben a figyelmi
kontroll alapvető szerepet játszik (erre volt bizonyíték Mischel korábban bemutatott késleltetési képességgel kapcsolatos kísérlete).
Hogy a diák a figyelmét mennyire sikeresen tudja átirányítani a negatív érzelmekről a
tanulásra, az tehát a következő tényezőktől függ:
 a figyelmet beláthatóan könnyebb átirányítani kevesebb vagy kevésbé intenzív nega-

tív érzelem esetén, illetve valamivel jobb az esély lehangoltság, illetve a tanulási témán
kívül eső szorongások esetén;
 a figyelmi átirányítás jóval nehezebb lehet, ha a szorongás éppen a feladatvégzéssel
kötődik össze (pl. a diák a saját teljesítmény miatt aggódik), ekkor a feladattal való
koncentrált foglalkozás épphogy nem segít. Ilyenkor mentőövet az jelenthet, ha a személyt őszintén érdekli a feladat, mert ez lehetővé teszi a szorongások részleges elnyomását és a problémára való hatékonyabb összpontosítást;
 a harmadik fontos tényező (és az előző problémákon segít) a figyelmi kontroll, ami
alapvető szerepet játszik az érzelmi állapotok szabályozásában. A figyelmi kontroll-
funkció kiterjed az összpontosítás képességére, a figyelmi váltásra (pl. tevékenységek
között), és a gondolatok rugalmas szabályozására (Derryberry–Reed 2002). Erősebb
figyelmi kontroll nagyobb aktivitással jár azon agyterületeken, amelyek az érzelmi
szabályozásban játszanak szerepet (Matthews–Yiend–Lawrence 2004) − ez egyértelműen utal a figyelmi és az érzelmi szabályozás kapcsolatára. Derryberry és munkatársa (2002) például erősen szorongó személyeknél azt találta, hogy bár figyelmük
automatikusan és erőteljesebben irányul a fenyegető ingerekre, azok, akik közülük jó
figyelmi kontrollal rendelkeztek, könnyebben tudták átirányítani figyelmüket a fenyegető ingerekről valami más, kevésbé feszültségkeltő vagy semleges tárgyra.

Tanítási hatékonyság és pozitív érzelmek
A pozitív érzelmek kognitív funkciókat segítő, illetve a negatív érzelmek kognitív funkció
kat rontó hatása az optimumarousal-elv (lásd 9. fejezet) felől közelítve is megérthető. A pozitív érzelmek az optimális arousal fokára emelik az idegrendszer éberségi szintjét, amit a motiváltság, érdeklődés és hatékony figyelem jellemez, és ami a leghatékonyabb teljesítményt eredményezi, ebben a közepes erejű pozitív érzelmek a legjobb hatásúak. A negatív érzelmek viszont a túlzott izgalom (szorongás, düh), vagy az alacsony éberség (lehangoltság) állapotait idézik elő, amelyekben a figyelem szervezetlen, a motiváció gyengül, és ez
összeszedetlen szellemi tevékenységgel jár. Hasonlóan kedvezőtlen, ha valaki annyira felhangolt, vidám, hogy szinte kibújik a bőréből, mert ez is az optimális fölé tolja az arousalt
(túlzott pozitív izgalom), és gyengíti a koncentráció lehetőségét.
A pozitív érzelmekre, hangulatra tehát mindenképpen érdemes a tanítási környezetben építeni, mert a jó hangulatú tanórák vagy iskolai foglalkozások (amelyek optimális
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éberségi szintet hoznak létre a diákoknál) önmagukban motiváló erejűek, felébresztik az
érdeklődést a tananyag iránt, és hatékony figyelmi összpontosítást tesznek lehetővé. Ennek hatása legalább akkora vagy akár még nagyobb is, mintha csak az anyagot szeretnénk
érdekesebbé tenni. Az érdekesebbé tett órai anyag hatása függhet attól, melyik diákunk
érdeklődésébe vág vagy melyikük van eleve jó hangulati állapotban, vagy nyitottabb az
adott témára. Ezzel szemben a pozitív hangulat átható befolyást gyakorolhat, egységesen hat,
minden diákunkat befolyásolhat.
Nehezebb helyzetben van az a pedagógus, akinek az osztály lehangoltságával kell
szembesülnie: előfordulhat, hogy az osztály az előző órán egy nehéz dolgozatot írt, sokan
úgy érzik, gyengén ment nekik, így a következő órát tartó tanár egy letaglózott, nyomott
hangulatú osztállyal találkozik. A negatív érzelmek hatása annyira átható és erős, hogy ez
tönkreteheti a tanár óráját, a diákok érezhetően kevésbé együttműködők, alulmotiváltak,
nehéz őket lelkesíteni, a válaszok és a feleletek rosszul sikerülhetnek, és kevesebb rögzül
az emlékezetükben mindabból, ami az órán elhangzott. Ezért ilyenkor az első és legfontosabb teendő a figyelmük elterelése és/vagy a hangulat felderítése (akár az óra átstrukturálása
árán): ebben erőteljesebb, érdekesebb órakezdés, gyakorlati és/vagy mozgásos feladatok,
izgalmas témafelvezetés segíthetnek. Sok esetben meglepően apró dolgok elegendők a
pozitív érzelmek kiváltásához, például ha megdicsérjük őket a múlt órai erőfeszítéseikért,
vagy a sportszereplésükért, vagy elmesélünk nekik egy vicces történetet (Isen 1984).


ÖNSZABÁLYOZÁS. EGOKONTROLL ÉS EGORUGALMASSÁG

Míg az önkontroll főleg valaminek a gátlását jelenti (viselkedés, érzelem, kognitív következtetés, azonnali vágykielégítés), addig az önszabályozás a viselkedés, gondolkodás és érzelmek figyelemmel kísérésére és irányítására vonatkozik, annak érdekében, hogy el tudjuk érni
a céljainkat. A gyermek fejlődése során az önkontroll átadja a helyét az önszabályozásnak,
amelyben az önkontroll továbbra is jelentős szerepet játszik. Míg például egy dolgozatra
való felkészülés során egy konkrét anyag megtanulása, memorizálása önkontrollt igényel,
addig a tanulási folyamat egészének megtervezése és véghezvitele: a figyelem szabályozása, a tanulási stratégiák kiválasztása, a memorizálás, a gondolatok és érzelmek szabályo
zása, az előrehaladás nyomon követése, a tanultak visszaellenőrzése, a hiányosságok detektálása, illetve a tanulási lépések átstrukturálása már önszabályozás.
Azok a kamaszok/felnőttek, akik gyerekként (vagy akár kamaszkorban) jól késleltettek, a magasabb rendű önszabályozás jellemzőit mutatják, így például a jó társas és kognitív kompetenciák, a megfelelő figyelmi kontroll, az etikus viselkedés, az ambíciók és a
felelősségérzet a megfelelő önkontrollfunkciókra ráépült önszabályozás mutatói.
Az önszabályozást talán az egorugalmasság (Block–Block 1980) fogalmával jellemezhetjük a legátfogóbban, ami egyben a legjobban alkalmazható konstruktum is az osztálytermi viselkedés értelmezésére is. Az egorugalmasság az egokontrollal összefüggésben
nyer értelmet, ezért először ez utóbbival kezdjük. Az „ego” (én) előtag a pszichoanalitikus gyökerekre utal – az ego feladata, hogy a valóság követelményeinek megfelelően
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szabályozza a viselkedést, és kordában tartsa a késztetéseket, vágyakat (ösztönöket). Ez
utóbbi funkció – azaz a késztetések, vágyak és érzelmek szabályozása − az impulzuskontroll, amelynek része a fent említett késleltetési képesség, de ide tartozik még az agresszió
legátlása, továbbá az, hogy ismeretlen helyzetekben óvatosabban cselekszünk, vagy, hogy
egy probléma megoldása esetén előbb számba vesszük a lehetőséget és megtervezzük a
cselekvést (Fenichel 1945). Például, ha valakinek a viselkedését dühítőnek találjuk, nem
eshetünk neki az illetőnek (agressziógátlás); egy sziklás, meredek hegyoldalon vigyázva,
óvatosan mászunk fel; vagy az utazásainkat előre el szoktuk tervezni, csak ritkán indulunk neki egy ötlettől vezérelve, egyik pillanatról a másikra.
Van úgy, hogy az erősen érvényesülő egokontroll, vagyis a túlkontrolláltság állapotába
kerülünk. Ilyenkor késztetéseinket, érzelmi megnyilvánulásainkat, illetve cselekvéseinket visszafogjuk, késleltetjük a szükségleteink kielégülését, igyekszünk kivonni magunkat
a környezet figyelemelvonó ingerei alól. Az intenzív szellemi munka, tanulás, figyelmi
összpontosítás a túlkontrolláltság állapotának kiváló példái. Az alulkontolláltság állapota
az előbbiek teljes ellentéte: felszabadulunk a gátlás alól, érzelmeinek és késztetéseinek
szabadon, akadály nélkül, spontán hagyjuk megnyilvánulni, alig késleltetünk, és a környezeti ingerek könnyen elterelik a figyelmünket. A kemény munkát követő esti lazítás,
hétvégi bulizás a barátokkal jó példája annak, ahogy a túlkontrolláltságot elhagyva az
alulkontrolláltság állapotába kerülünk.
Ugyanakkor előfordul, hogy valaki nemcsak helyzetileg, hanem tartósan, azaz vonás
szinten is túlkontrollált. Az ilyen személy gátolt, visszafogott, alig mutat érzelmet, kevés és
szűkebb érdeklődési területe van, a figyelme kevéssé elterelhető, szükségtelen mértékben
késleltet (olyankor is késleltet, amikor az indokolatlan), viszonylag konform, szervezett,
igyekszik előre tervezni, és nem szereti a bizonytalan, és kétértelmű helyzeteket.
Ezzel szemben az alulkontrollált személy nyíltan kifejezi érzelmeit, emóciói, hangulatingadozásai, indulatai, vágyai azonnal megjelennek a viselkedésében, spontán, késztetéseit és szükségleteit egyenesen, közvetlenül fejezi ki, hajlik arra, hogy vágyait haladéktalanul (késleltetés nélkül) kielégítse, sok és inkább szalmaláng jellegű érdeklődése van,
figyelme könnyebben elterelhető, kevésbé konform, a kétértelmű, bizonytalan helyzetek
nem igazán zavarják, illetve életvitele spontánabb, kevésbé tervezett.
Mindannyiunkra jellemző valamilyen szokásos egokontrollszint, erre épül rá az egorugalmasság, ami a személy dinamikus képessége arra, hogy az rá jellemző egokontroll
szintjét a helyzet követelményeinek megfelelően bármelyik irányba eltolja, azaz a szituá
ció kívánalmainak megfelelően a spontán, laza, felszabadult állapotból, átváltson a fegyelmezett, jól kontrollált, szervezett figyelmi koncentráció állapotába. Minél nagyobb
az egorugalmasság, a személy annál nagyobb tartományokban tudja mozgatni az egokontrollját, annál rugalmasabban és sikeresebben tud alkalmazkodni a változó feltételekhez. Az egorugalmasság szoros összefüggésben áll az alkalmazkodással: a személy ura a szituációknak, talpraesetten kezeli az ismeretlen helyzeteket, stressz alatt is összeszedetten
teljesít, ötletes, konstruktív problémamegoldó, a megrázó tapasztalatokból nagyon jól
regenerálódik, sőt ezek pozitívan hatnak a személyiségfejlődésére. A fogalom jellegzetesen leírja a társas viselkedést is (mely az alkalmazkodás fogalmának központi eleme):
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az egorugalmas személyek szeretik mások társaságát (szociábilisak), jól kijönnek az többiekkel, közeli érzelmi kapcsolataik vannak, demokratikus attitűdűek, kapcsolataik kölcsönösségen alapulnak, őszinték, toleránsak, segítőkészek, és igyekeznek megoldani a
konfliktusokat.
Ezzel szemben az egorugalmatlan személy alkalmazkodása keskeny határok között
mozog, a stressz inkább lemerevíti, mint mozgósítja, válaszai ilyenkor inkább rigiden ismétlődők, ahelyett, hogy találékonyak lennének, új helyzetekben is sztereotip módon
reagál, és ha a követelmények növekednek, szorongani kezd. Viselkedését ezért csak korlátozottan tudja a helyzettől függően változtatni, érzelmi alkalmazkodása is gyenge, ezért
a megrázó tapasztalatokból vagy nagyon nehezen épül fel, vagy ezek olykor lelkileg meg
is törhetik − az egorugalmatlanság ezért egyben pszichés rizikótényező is.
Noha az egorugalmatlanság már önmagában is nehezíti az alkalmazkodást, mindaddig nem jelent komolyabb problémát, amíg valaki nem ragad be az egokontroll-dimenzió
valamelyik végpontján (alulkontrolláltság, túlkontrolláltság).
A 19.1. táblázatban látható, hogy míg a rugalmas alulkontrolláló társaságkedvelő, energikus, spontán, ötletes és találékony, addig a rugalmatlan alulkontrolláló a gyenge impulzusszabályozás miatt az alulkontrolláltság negatív oldalait mutatja: nyughatatlan, társas
kapcsolatait igyekszik saját hasznára kiaknázni, manipulatív, feszültségeit másokon vezeti le, másokat hibáztat (externalizál), viselkedése − mivel hangulat és indulati állapotok
függvénye − kiszámíthatatlan, ám reakciói a bejósolhatatlanság ellenére sokszor nagyon
is merevek, sztereotipek. Gyermekkori formájukban ezek a viselkedéses jegyek Blockék
szerint jól megfelelnek a hiperaktivitásnak.
A rugalmas túlkontrolláló kiegyensúlyozott, és bár visszafogott, illetve nem igazán a
társaság központja, rendkívül jól szocializált, barátságos és empatikus másokkal, valamint
viselkedésében és gondolkodásában spontánná és ellazulttá is tud válni, ha a helyzet azt
kívánja (lásd 19.1. táblázat). A rugalmatlan túlkontrolláló változat ennek a visszafogott at19.1. TÁBLÁZAT  Az egokontroll és egorugalmasság kombinációi
az egokontroll dimenzió végpontjain

Rugalmas alulkontrolláló

Energikus
Társaságkedvelő
Spontán
Kíváncsi, felfedező hajlamú
Ötletes, leleményes
Érdekes személyiség
Rugalmatlan alulkontrolláló

Impulzív, nyughatatlan
Társaságkedvelő
Túlreagálja a frusztrációt
Externalizál
Nem konvencionális
Manipulatív
Viselkedése merev

Rugalmas túlkontrolláló

Nyugodt, kiegyensúlyozott
Visszafogott
Megbízható
Jól szocializált
Együttműködő
Empatikus
Rugalmatlan túlkontrolláló

Szorongó
Gátolt
Megbízható, együttműködő
Bűntudatra hajlamos
Konzervatív
Viselkedése merev, problémamegoldása sztereotip
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titűdnek a gátolt, érzelmileg labilis variációját mutatja: a személy szorong, gátlásos, gyakran szenved bűntudattól, stressz hatására gondolkodásának és viselkedésének tartománya még tovább szűkül, válaszai konvencionálisak, sztereotipek, ötlettelenek lehetnek,
ugyanakkor megbízható és alkalmazkodik társaihoz.
A táblázat alapján is egyértelműnek látszik, hogy a túlkontrolláltság kiszámíthatóbb,
és társas szempontból jobb alkalmazkodáshoz vezet. Az ilyen személyek betartják a társas normákat, viselkedésük kevésbé zavar vagy bánt másokat, igyekeznek megfelelni a
társas elvárásoknak, és feszültségeiket kevésbé terhelik rá környezetükre.
A populációban a rugalmas személyek számaránya a legmagasabb, míg a rugalmatlan
végpontok aránya kb. 8-10%. Ennek megfelelően az iskolai osztályok nagy részét általában a rugalmas diákok alkotják, de várhatóan minden osztályban találunk 2-3 egorugalmatlan diákot is.
Az egorugalmasság erőteljesen, és hosszú távon bejósolja az alkalmazkodást (Causadias–Salvatore–Sroufe 2012), pszichológiai jólléttel jár együtt, és negatív kapcsolatban
áll a depresszióval (Guido et al. 2012).
Caspi és munkatársa (Caspi–Silva 1995, Caspi 2000) páratlan, 18 évig tartó longitudinális kutatásában azt találta, hogy az érzelmileg kiegyensúlyozatlan, ingerlékeny, impulzív, negativisztikus, gyenge figyelmi koncentrációjú 3 éves gyerekek (alulkontrollálók)
18 évesen is gyenge önkontrollt mutattak, impulzivitással, és magas negatív emocionalitással: nemcsak negatívan reagáltak az eseményekre, de agresszívek is voltak, és úgy
érezték, hogy mások rosszul bánnak velük, kihasználják őket. A 3 éves korukban gátolt
gyerekek is érzelmileg kiegyensúlyozatlanok voltak, félénkséget, szorongást, visszahúzódást, új helyzetekben erős viselkedéses gátoltságot mutattak, keveset beszéltek, figyelmi koncentrációjuk gyenge volt. Őket 18 éves korukban szintén túlkontrollált, visszahúzódó, óvatos viselkedés jellemezte, jobban kedvelték a biztonságos tevékenységeket a
kockázatosaknál, hajlamosak voltak magukat alávetni mások akaratának, nem mutattak
sem vágyat, sem készségeket arra, hogy másokat befolyásoljanak, vagy vezessenek. A jól
alkalmazkodó csoportban egyik fent említett probléma sem fordult elő, személyiségük a
kezdetektől fogva pozitív irányban alakult (lásd 19.2. táblázat). (Ez a 3 csoport nem fedte
le a teljes eredeti mintát, mindössze kb. 60%-át képviselte).
19.2. TÁBLÁZAT  A Caspi-féle longitudinális vizsgálat legfontosabb eredményei

3 év

Alulkontrollálók Impulzív
Negativisztikus
Gyenge figyelem
Gátoltak
Szorongás
Visszahúzódás
Gyenge figyelem
Jól
Kiegyensúlyozott
alkalmazkodók Megfelelő önkontroll
Magabiztos
Jó figyelem

18 év

Gyenge önkontroll
Impluzív
Negatív emocionalitás
Túlkontrollált
Önalávető

21 év

Alkalmazkodási problémák
Esetenként pszichés problémák,
szerhasználat
Alacsony társas támogatottság
Esetenként pszichés problémák

Megfelelő alkalmazkodás Megfelelő alkalmazkodás
Társas hatóerő
Magas társas támogatottság
Ambiciózus
Ambiciózus
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A rugalmasság és rugalmatlanság osztálytermi megjelenése
A rugalmas gyerekek/fiatalok minden szempontból magasan funkcionálnak: barátságosak, lelkiismeretesek, szociábilisak, mentesek az érzelmi problémáktól, és nyitottak, az
osztályteremben jól lehet velük együtt dolgozni, többnyire igyekeznek megfelelni a tanulmányi és iskolai elvárásoknak.
A rugalmatlan fiatalok viselkedése némi nehézséget jelenthet a tanár számára, de a
két csoport közül a rugalmatlan alulkontrollálók viselkedése feltűnőbb, és a velük való
foglalkozás köt le nagyobb energiákat is. Az ilyen diákok mozgolódnak, nyughatatlanok, impulzívak, az órát nehezen ülik végig, mással foglalkoznak, a tanári kéréseknek
nem mindig tesznek eleget, nem együttműködők, szorgalmuk, figyelmük, a követelményeknek való megfelelési igényük gyenge, ezért iskolai teljesítményük nagyon változó
vagy jegyeik egységesen rosszak. Néha megbontják az óra menetét viccesnek szánt vagy
tiszteletlen hozzászólásaikkal, súlyosabb esetben ezek a tanárral való szembenállást fejezhetik ki. Továbbá érzelmi gondjaik viselkedési problémákban nyilvánulhatnak meg:
sokat lógnak az iskolából, attitűdjük esetenként lázadó és destruktív, hajlamosak társaikat
kényük-kedvük szerint irányítani, kihasználni. Mint Caspi (2000) longitudinális kutatásában látható, a problémák az iskola falain kívül még kirívóbb formát ölthetnek, nem
ritkák a kisebb-nagyobb lopások, a garázdaság, a rendőrségi ügyek, illetve az alkohol- és
droghasználat.
A rugalmatlan túlkontrollálókat kicsit nehezebb észrevenni a csoportban, mivel feszültségeiket magukban tartják: rendkívül gátlásosak, aggódnak a teljesítményük miatt,
kevés barátjuk van, annyira visszahúzódóak, hogy diáktársaik sokszor alig tudnak róluk
valamit, a megszokottaktól, a rutinhelyzetektől való minden eltérés, illetve a teljesítményhelyzetek erős szorongást váltanak ki bennük, ezért iskolai teljesítményük alatta maradhat tényleges intellektuális képességeiknek. Bár együttműködők és jól alkalmazkodnak a
csoporthoz, szorongásaik és vívódásaik miatt nem igazán lelkiismeretesek a feladatvégzésben. Ez azért van, mert szorongásaik és gyenge önbizalmuk miatt sokszor kudarcot
elővételeznek a teljesítményhelyzetekkel kapcsolatban, így hárítják, igyekeznek elkerülni
a tanulást és a feladatokat, mert ezek tovább növelik a szorongásaikat. Ám ezt sem lehet
minden rugalmatlan alulkontrollálóra egységesen ráhúzni, mivel egy részük valójában
sokat tanul, de tanulásuk nem feltétlenül hatékony, szorongásaik miatt kevésbé tudnak figyelni az olvasottakra, vagy nem tudják összeszedni a gondolataikat teljesítményhelyzetben − ők nemcsak képességeik alatt, de felkészültségük alatt is teljesíthetnek. Valódi lelkiismeretességet ezért inkább a rugalmas túlkontrollálóknál tapasztalhatunk (Weir–Gjerde
2002), mivel a figyelmi kontroll (lásd fent) náluk működik hatékonyan.
Az említett rugalmatlan viselkedésformák nagy vonalakban feltűntek a Tellegen-féle
NEM (lásd fent) tárgyalása során is, mindkét rugalmatlan végpont (alul- és túlkontrolláltak) jól beazonosíthatóan magas negatív emocionalitással jellemezhető. Más szóval, az
érzelmi problémákat, vagy komolyabb alkalmazkodási és együttműködési problémákat
mutató személyek negatív emocionalitása magas.
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Az anya és a gyermek válaszkészségének szerepe
az önszabályozás elsajátításában
E bekezdésen belül csak röviden térünk ki az önszabályozás kialakulásának egy központi
elemére, az anya-gyerek kapcsolat minőségére.
Az utóbbi évtizedekben egyre több bizonyosságot nyert, hogy a szocializáció nem a
szülő gyermek felé irányuló nevelési technikáin múlik, hanem azon, hogy milyen minőségű az anya és a gyermek közötti kétirányú kapcsolat és az interakciók (Kochanska–Murray
2000). Ha az anya együttműködő a gyermekkel, érzékenyen reagál rá, válaszkész felé,
és kapcsolatuk mindkettejük számára örömmel, elégedettség érzéssel jár (jutalmazó),
akkor a gyermek nyitottá, befogadóvá, kifejezetten aktívvá, sőt lelkessé válik a tekintetben, hogy elfogadja és magáévá tegye a normákat, elvárásokat, szabályokat, és az anya
által közvetített értékeket (Maccoby–Martin 1983). Kochanska szülő-gyermek kölcsönös
válaszkészség-orientációnak (Kochanska 1997) nevezi ezt a kettejük közötti, kölcsönösen pozitív viszonyt, és úgy találta, hogy ennek két alapvető eleme van: az anya-gyermek
együttműködés vagy válaszkészség, valamint a közösen megélt pozitív érzelmek. Vagyis a jól
működő interakciók mellett legalább annyira fontos a kapcsolat pozitív hangulata. Ez
hosszabb időtávban zajló folyamat, a szülő-gyermek kölcsönös válaszkészség-orientáció
pozitív hatása nemcsak a gyerekek kétéves korában, de hatéves korukban is érvényesül
(Kochanska–Murray 2000).
Ha a meleg, érzékeny és empatikus anyai attitűdnek és az interakciók pozitív hangulatának ekkora jelentősége van, akkor nem kétséges, hogy büntetésre alapozó technikák
– bár az alkalmazkodást rövid távon biztosítják – összességében rombolják a gyermek
bizalmát, önértékelését, intrinzik motivációját, kezdeményezőkészségét, és ezeken keresztül a társas kapcsolatait. A gyermek által megélt bűntudat bizonyítottan erősíti a negatív emocionalitást (ahogy ez a NEM tartalmából is kitűnik, lásd fent) (Kochanska et al.
1994). (A büntető technikák egyik negatív hatásmechanizmusát a PEM és NEM hatásai
részben ismertettük.)


AZ ÉNHATÉKONYSÁG

Legvégül az önszabályozás lényegi elemeként felfogható énhatékonyságról teszünk említést, amely a célok kitűzésével, ambíciókkal, viselkedési tervek kidolgozásával áll kapcsolatban.
Az énhatékonyság arra vonatkozó meggyőződésünk, hogy képesek vagyunk azon cselekvések megvalósítására, amelyek szükségesek helyzetek kezeléséhez, problémák megoldásához
vagy céljaink eléréséhez (Bandura 1995). Például énhatékonyságunktól függ, hogy képesnek érezzük-e magunkat arra, hogy végigüljünk egy hosszú előadást, számunkra megfelelő állást találjunk, elvégezzünk egy sürgős munkát határidőn belül, vigaszt nyújtsunk
egy szomorú barátnak, vagy lefussuk a félmaratont. Az énhatékonyság befolyásolja, hogy
egy adott helyzetben milyen cselekvéseket választunk, mennyi erőfeszítést teszünk, és
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milyen kitartóak vagyunk a célelérés során, valamint mennyire vagyunk optimisták a sikert illetően.
Azok, akik bíznak a saját képességeikben, azaz a magas énhatékonyságúak, meg vannak
győződve arról, hogy meg tudják valósítani, amit akarnak, képesek adott helyzetek követelményeit kezelni, és céljaikat elérni. Ezért ezekben a helyzetekben motiváltak, energikusak, teljesítményük is magas, és a helyzeteket kihívásként, nem pedig fenyegetésként
fogják fel. Az alacsony énhatékonyságú személy azonban nem bízik a saját képességeiben,
gyengének és tehetetlennek érzi magát, úgy látja, nem rendelkezik azokkal a készségekkel, amelyekkel adott helyzeteket sikeresen tud kezelni, kudarcot elővételez, a problémahelyzeteket fenyegetésként értékeli, ezért apatikus és szorongó.
Az énhatékonyság kritikus jellemzője, hogy meggyőződésként, hitként fejti ki a hatását,
és nem feltétlenül alapul bizonyítottan meglévő készségeken. Megfigyelhetjük, hogy a
viselkedést és az eredményességet gyakran nem a képességekből tudjuk bejósolni, hanem meglepő módon az a döntő, hogy mit gondolunk arról, hogyan fogunk teljesíteni. Ha
azt gondoljuk, hogy valamit sikeresen meg fogunk tudni csinálni, akkor a motivációnk
és az erőfeszítéseink előbb-utóbb valóban meghozzák az eredményt. Ha még soha nem
síeltünk, de azt gondoljuk, hogy érdemes megpróbálni, mert reméljük, hogy menni fog,
akkor lelkesen nekilátunk, minden esés után felkelünk, és kitartóan próbálkozunk, aminek valószínűleg az lesz az eredménye, hogy egyre ügyesebben siklunk a havon. Mindez
tovább növeli általános énhatékonyságunkat – legközelebb akár a snowboardozás ötlete is
megfordulhat a fejünkben, vagy általánosan kihathat más területeken átélt énhatékonyságunkra is. Az énhatékonyság és képességek közötti különbséget látjuk abban a kiváló
képességű diákban, aki nem hisz magában és ezért el sem kezd egy feladatot, mert úgy
gondolja, nem sikerül neki, illetve egy másikban, akinek motivációja és lelkesedése olyan
teljesítményeket hoz felszínre, amit gondolni sem mertünk volna róla.

Az énhatékonysági meggyőződések forrásai és formái
Énhatékonyságunk a tapasztalataink hatására alakul ki, elsősorban gyermekkorban, de
idősebb korban is jól fejleszthető (ehhez belső kontrollosnak kell lenni). Kialakulását a
következő feltételek befolyásolják:
 Kompetenciatapasztalatok:

korábbi sikeres tevékenységeink, akciók sora jelentősen
hozzájárul az énhatékonyságunkhoz, a megelőző sikertapasztalat az énhatékonysági
meggyőződéseink egyik alapvető forrása. Középiskolába lépő diákoknál például a
kompetenciatapasztalatok jósolták be leginkább a tanulási és önszabályozási énhatékonyságot (lásd lent) (a lányoknál emellett még a társas meggyőzésnek, míg a fiúknál a
behelyettesítő tapasztalatoknak − lásd lent − volt nagy hatása) (Usher–Pajares 2006).
 Behelyettesítő tapasztalatok: az utánzásos tanulás (lásd 12. fejezet) mechanizmusa
(Bandura 1986) révén nemcsak saját tapasztalatból épülhet énhatékonyságunk, hanem mások tevékenységének megfigyelése révén is. A kompetens modellek (szülők,
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tanárok) így alapvető szerepet játszanak a gyermek énhatékonyságának fejlődésében:
ha a gyermek azt tapasztalja, hogy szülei ügyesen, ötletesen és bátran oldanak meg nehéz helyzeteket, vagy tanárai talpraesetten és magabiztosan kezelnek iskolai/osztálytermi problémahelyzeteket, az saját „kompetenciaként” és „talpraesettségként” épül
be, amely hasonló problémahelyzetben később rendelkezésre állhat.
 Szóbeli meggyőzés: az énhatékonyságot a társaink (szülők, tanárok) úgy is tudják növelni, hogy elhitetik velünk, hogy képesek vagyunk bizonyos dolgok eredményes
elvégzésére. Ha a sok bátorítást kapunk tőlük, a képességeinkbe helyezett bizalmuk
megnöveli a mi énhatékonyságunkat és elhisszük, hogy megvannak a szükséges készségeink. Tanár-diák viszonyban az ilyesfajta bátorítás általában természetesen jelen
van, de a jelentőségét abból lehet látni igazán, ha végiggondoljuk, hogy az anyag leadása és elmagyarázása önmagában még nem a teljes siker, a diákoknak el is kell hinniük magukról, hogy képesek megérteni, megtanulni és alkalmazni a tanultakat. Előfordul,
hogy a meggyőzéses folyamat eleinte úgy néz ki, hogy a diákot folyamatosan biztatjuk, de mintha nem történne semmi változás, szinte lepereg róla a bátorítás, nem nő
sem az aktivitása, sem a vállalkozó kedve. Ám ha szívósan, vissza-visszatérő módon
mondjuk, sugalljuk neki, szép lassan elnyomjuk azokat a belső gondolatait, amelyek
a körül csoportosulnak, hogy „nem tud megcsinálni dolgokat”, és fokozatosan fölülírjuk azzal a megingathatatlan és határozott üzenettel, hogy „képes megcsinálni dolgokat”. A folyamat csattanója nem pusztán az, hogy a bátorító sugallat lesz a domináns
(ettől még az eredeti meggyőződés is jelen van), hanem az, hogy a fiatal egy idő után
nem tudja megkülönböztetni az üzenet eredetét, vagyis, hogy azt ő gondolja magáról,
vagy valaki más gondolja ő róla, és így saját meggyőződésként kezdi megélni.
 Fiziológiai és érzelmi állapotok: énhatékonyságunkat érzelmi és testi állapotaink is befolyásolják. Ha jó hangulatunk van, egészségesnek érezzük magunkat, általában magasabb az énhatékonyságunk, míg a rosszkedv és a testi gyengeség, kimerültség letöri,
rombolja az énhatékonyságunkat.
A fent említett forrásokból látható, hogy az énhatékonyság nagymértékben helyzeti befolyás alatt áll, szituációról szituációra változhat ennek átélése. A helyzeti hullámzását
szemlélteti, amikor például önbizalommal és motiváltan állunk az egyetemi vizsgához,
de mire vége a vizsgának, annyira elfáradunk, hogy úgy érezzük, nincs már erőnk megválaszolni az e-mailjeinket. Vannak azonban emberek, akik oly mértékben begyakorolták
már az énhatékonyságukat különféle helyzetekben, azt már vonásként birtokolják: meggyőződésük, hogy az élet legtöbb rájuk váró helyzetét és problémáját kezelni fogják tudni, és hogy képesek lesznek elérni céljaikat. Mivel a sok-sok sikertapasztalat begyűjtéséhez évekre van szükség, az énhatékonyság az életkorral általában nő, kiteljesedik. Az énhatékonyság egyébként a kompetencia (annak átélése, hogy hatékonyan tudjuk megoldani
a ránk váró feladatokat), és a belső kontroll (lásd 7. fejezet) talaján alakul ki, erre utal az a
gondolat, hogy a kompetenciatapasztalatok az énhatékonyság forrásai. Míg a belső kontroll arra utal, hogy kapcsolatot látunk a viselkedésünk és a következmények között (befolyásolni tudjuk a velünk történő dolgokat, a viselkedésünknek hatása van a céljaink el-
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érésére), addig az énhatékonyság erre a meggyőződésre épül rá, de kisebb hatósugarú. Az
énhatékonyságban nemcsak az van benne, hogy kapcsolat van a viselkedésünk és a célok
megvalósulása között, hanem az is, hogy a célok eléréséhez szükséges viselkedéseket vagyunk
képesek végrehajtani.
Az alábbi kutatási eredmények szemléletesen mutatják a képességeinkkel kapcsolatos
meggyőződéseink hatásait.
A kutatók például azt találták, hogy főiskolások énhatékonysága bejósolja a tanulási teljesítményüket és az általuk elvárt jegyeket (Wood–Locke 1987); illetve 8−15 éves
gyerekek énhatékonysága pozitív kapcsolatban áll az empátiájukkal, a proszociális viselkedésükkel (segítségnyújtás, együttműködés), és felelősségérzetükkel (Sanmartín–Carbonell–Baños 2011).
McIlroy és munkatársai (McIlroy–Bunting–Adamson 2000) fordított kapcsolatot talált az egyetemisták énhatékonyság és tesztszorongása (vizsgadrukk) között, azaz a magas énhatékonyságú egyetemistákra kevésbé volt jellemző az olyan fokú vizsgadrukk, ami
rontja a teljesítményüket.
A céleléréssel kapcsolatos énhatékonyság („sikerülni fog”) kamaszoknál erősebb pszichés jólléttel jár együtt (élettel való elégedettség, boldogságérzet) (Massey–Gebhardt–
Garnefski 2009). A meggyőződés jellegét kiválóan demonstrálja, hogy a korai kamaszkori
tanulási, iskolai és társas énhatékonyság jobban bejósolta az élettel való elégedettséget a
kései kamaszkorban, mint a korai kamaszkori tényleges iskolai és társas tevékenysége
(Vecchio et al. 2007).

A területspecifikus énhatékonyság
Az általános énhatékonyság mellett az évek folyamán többféle területspecifikus énhatékonysági meggyőződésünk is kifejlődhet. Egy személy, aki összességében eléggé hatékonynak tartja magát (általános énhatékonyság), érezheti úgy, hogy kisebb műszaki
problémahelyzetekkel sem boldogul (pl. izzócsere, kerékpár ülésének megemelése) vagy
a mozgáskoordinációt igénylő feladatok nem mennek neki. Tehát az általános énhatékonysága magas, míg a bizonyos műszaki vagy mozgásos feladatokra vonatkozó alacsonyabb lehet. Több ilyen területspecifikus meggyőződés létezik, alább ezek közül sorolunk fel néhányat.
 Tanulási

énhatékonyság. A fiatal úgy érzi, képes megtanulni az anyagot, kitartóan figyelni, felkészülni a dolgozatokra, vizsgákra, meg tud oldani feladatokat. A leírásból
jól érzékelhető, hogy a tanulási énhatékonyság önkontroll- és figyelemfüggő funkció,
így nem csoda, hogy Liew és munkatársai (Liew et al. 2008) azt találták, hogy kisiskolás gyerekek figyelmi kontrollja hozzájárult a tanulási énhatékonyságukhoz.
 Önszabályozási hatékonyság. A fiatal képesnek érzi magát arra, hogy ellenálljon a társas nyomásnak, hogy kockázatos tevékenységekben vegyen részt, amelyek bajba sodorhatják őt. Alacsony önszabályozási hatékonysággal rendelkező egyetemi hallgatók
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19.3. KÉP  Ha átéljük, hogy
kompetensek vagyunk, akkor
azon a területen merészebb
dolgokra is vállalkozunk

hajlamosak tevékenységeiket és feladataikat halogatni, és gyengébb érdemjegyeket
szereznek (Klassen–Krawchuk–Rajani 2008).
 Társas énhatékonyság. Társas helyzetekben és a többiekkel való kapcsolatában átélt
énhatékonyság, például rá tudja venni őket az együttműködésre, egy közös cél megvalósítására, meg tudja győzni őket valamiről.

Az énhatékonyság kapcsolata az érzelmi diszpozíciókkal
és az egorugalmassággal
Az énhatékonyság optimizmust, ambiciózusságot, lelkesedést, a siker elvárását, azaz a pozitív érzelmi diszpozíció sajátosságait tartalmazza. A magas énhatékonysághoz − a készség természetéből adódóan − szinte elengedhetetlen bizonyos mértékű PEM. Ezzel összhangban Gerhardt és Brown (2006) az találta, hogy az énhatékonyság növelésére irányuló tréning hatékonyabbnak bizonyult a magas pozitív emocionalitású személyeknél (mint
az alacsony pozitív emocionalitásúaknál), és kevésbé volt hatékony, ha a személy magas
negatív emocionalitást mutatott (szemben az alacsony NEM-mel). Másrészről azonban
az egész folyamat a másik oldalról is működésbe hozható: a PEM növelésének egyik leghatékonyabb módja az énhatékonyság révén elért sikerek begyűjtése. Még ha alacsonyabb is a személy pozitív emocionalitása, ha mégis énhatékonyan áll a helyzetekhez, azt
fogja tapasztalni, hogy kezdenek jól alakulni a dolgok: egyre több sikerre tesz szert, egyre
magabiztosabbá válik (kompetenciatapasztalatok, lásd fent), ennek hatására pozitív
emocionalitása növekszik, és az újabb helyzetekhez is énhatékonyan áll hozzá.
Pozitív érzelmekkel való kapcsolata révén az énhatékonyság inkább jellemzi a rugalmas személyeket, mind a rugalmatlanokat. Utóbbiak sem minden tekintetben alacsony
énhatékonyságúak, de mindenesetre kevesebb területen és alkalommal élik meg, mint
az egorugalmas személyek. „Ismerős terepen” ők maguk is átélhetnek énhatékonyságot,
a rugalmatlan alulkontrollálók például általában megfelelő társas énhatékonysággal ren-
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delkeznek, míg a túlkontrollálók kedvenc tevékenységük terepén szintén fesztelenül mozognak, hatékonynak élik meg magukat.
Mint említettük, az énhatékonyság szinte minden életkorban fejleszthető, és ehhez
nem kellenek különleges eszközök, helyzetek, vagy nem kell másokra támaszkodnunk.
Egy kis bátorsággal, próba szerencse tanulással, önmeggyőzéssel és optimizmussal jelentősen növelhetjük az énhatékonyságunkat, tekintve, hogy ez az egyik legdinamikusabban
változtatható készségünk.

 KULCSFOGALMAK
önkontroll  késleltetési képesség  mozgások, érzelmek, kognitív következtetések és választás gátlása  impulzuskontroll  kitartás  önszabályozás  temperamentum  pozitív és negatív emocionalitás  érzelmi állapotok hatása  figyelmi
kontroll  pozitív érzelmekre ható tanítás hatékonysága  egokontroll  ego
rugalmasság  alul- és túlkontrolláltság  tanulási, önszabályozási, társas, érzelmi
énhatékonyság

 KÉRDÉSEK
1. Gondolja végig, hogy az Ön ismerősei, diákjai körében hogyan mutatkozik
meg a figyelmi funkciók és az önkontroll összefüggése!
2. Milyen kisebb gyakorlatokkal tudná a gyerekek figyelmi funkcióit javítani?
3. Mit gondol, egy magas tanulási énhatékonyságú gyermeknél hogyan alakul a
figyelmi összpontosítás, a figyelmi váltás, és a gondolatok szabályozása, és e
három közül melyiknek van kiemelt jelentősége?
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 BEVEZETÉS
Az ember társas lény. Az emberi kapcsolatok jelentőségét az életünkben aligha lehet túlbecsülni. A lelki egészség, kiegyensúlyozottság és pszichés komfortérzés szempontjából fontos szerepük van a társaknak. De a normáink alakulására, a feladatvégzés színvonalára, az önértékelésre ugyancsak hatással
vannak a minket körülvevő emberek.
Ebben a fejezetben a társas kapcsolatok két formáját tárgyaljuk, a személyes barátságok és a csoporthoz tartozás kérdéskörét. A kettő természetesen
a valóságban összefonódik, a baráti kör tagjai közt rokonszenv, kifejezetten
bizonyos személyekhez fűződő barátságok alakulnak, sokszor a barátainkból
alakulnak csoportok. A kapcsolatok működési jellemzői alapján mégis érdemes a két szempontot különválasztani.
Először a barátságok életkori alakulását és a személyközi vonzalmak okait
vesszük számba, majd a csoport alakulásának és működésének jellemzőit tárgyaljuk. Ebben a fejezetben a csoporttal kapcsolatos ismeretek közül a csoportalakulás folyamatát és a csoportszerkezet jellegzetességeit mutatjuk be,
majd a 21. fejezetben foglalkozunk a normaalakulással, a 22. fejezetben pedig a társak teljesítményre gyakorolt hatásával.



A TÁRSAS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA ÉLETKORONKÉNT

A gyermekek kortársaikhoz fűződő viszonya a kapcsolatok kialakulásától a serdülőkor
végéig jellemző változásokat mutat, ezért ezeket a kapcsolatokat az életkori változások
figyelembevételével mutatjuk be.

20. B arátság, személyközi vonzalom, csoportfolyamatok…
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Az átpártolás
A társas kapcsolatokban a felnőttek mellett korai életkortól kezdve szerepet játszanak a
kortársak is. Már egy év alatti csecsemők is felélénkülési reakciót adnak a gyerektársak
jelenlétében. Egyéves kor után már interakcióba is lépnek egymással. Testvérkapcsolatok
vizsgálata alapján a gyerekek már egy- és kétéves koruk közt képesek társaik érzelmeinek
felfogására, másodszülöttek támogatást kérnek idősebb testvérüktől érzelmileg megterhelő helyzetekben, sőt a kisebb testvérek is képesek néha szociális támogató viselkedésre
(Dunn 1990). Gyermekek megfigyelése során tapasztalták, hogy 14–16 hónapos korúak
a náluk idősebb testvérüket vigasztalni próbálták. Ez a szokatlanul korai empátiás viselkedés a testvérkapcsolatok szociális fejlesztő hatását jelzi.
A kortárskapcsolatok fokozatosan nyerik el egyre nagyobb szerepüket a gyermekek
életében. Az óvodáskorra még a felnőttek szerepének dominanciája jellemző, mind az
együttesen eltöltött idő, mind a normatív befolyás szempontjából.
A 6–10 éves korosztály az ideje nagyobbik részét már a kortársak körében tölti (He
therington et al. 1978), a normatív befolyás szempontjából azonban még mindig a felnőttek játsszák a meghatározó szerepet.
13–15 éves korban következik be a teljes átpártolás. Ettől a kortól kezdődően a kortársak nemcsak szabadidős partnerekként a legfontosabbak, hanem a társas befolyásolásuk is sok területen nagyobb a felnőttekénél. Serdülőkorban a kortársak jelentősége még
nagyobb, ekkor sem terjed azonban ki minden területre a kortársak hatása. A normakövetés szempontjából a szülők szerepe nem minden területen szűnik meg, jellemzően

20.1. ÁBRA  A felnőttekkel eltöltött idő egyre kevesebb, a helyüket a barátok és egyre növekvő
arányban a baráti társaság váltja fel. Az ábra budapesti általános iskolás és gimnáziumba járó diákok
adatait mutatja az 1990-es évek végén. Az egyedül eltöltött szabadidő a gyerekek 13-16%-ára jellemző,
míg csupán 1,7%-uk vágyik is arra, hogy magányosan töltse az idejét (N. Kollár 2001)
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20.1. KÉP  Az együtt játszás
a társas kapcsolatok
alakulásának egyik fontos
lépcsője

mindkét vonatkoztatási csoport befolyása érvényesül, csak más-más területeken fejtik ki
hatásukat. A barátválasztás, szabadidős tevékenységek, divat, tekintélyhez való viszony,
agresszió kérdéseiben a kortársak befolyása a döntő. Továbbra is fennmarad azonban a
család meghatározó szerepe a pályaválasztás, státuszigény és az erkölcsi kérdések területén (Hetherington et al. 1978).
A család és a kortársak hatása nem csupán mint egymásnak nekifeszülő hatások érvényesülnek, hanem az eredményes családi szocializáció azt is jelenti, hogy a serdülő a
kortárscsoport-választásban is érvényesíti az elsajátított családi értékrendszert. Minél
problematikusabb a családi nevelés, annál nagyobb valószínűséggel fordul szembe a fiatal a családból közvetített értékekkel.

A játéktevékenység társas színvonalának fejlődése
A csecsemő- és kisgyerekkor társas viszonyait jól kifejezi a játéktevékenység jellemző formája. Ez fejlődési sorként írható le, melyben a társak egymásra figyelése és együttműködési szintje fokozatosan növekszik. Howes és Matenson (1992, idézi Oerter–Montada
1995) longitudinális vizsgálattal tanulmányozta az 1–4 év közötti gyermekek játéktevékenységét. A társas viselkedés alapján hat fejlődési fázist különít el. Ezek egymással párhuzamosan vannak jelen a gyermekek viselkedésében, de az életkor növekedésével az
egyre fejlettebb formák válnak gyakoribbá:
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1. párhuzamos játék szemkontaktus nélkül: ugyanazt a tevékenységet folytatják egymás
mellett, anélkül hogy egymást figyelnék;
2. párhuzamos játék szemkontaktussal: az egymás melletti játék során szemmel tartják
egymást;
3. egyszerű szociális játék: egymás melletti játék során a gyerekek beszélnek egymással,
felajánlanak egymásnak játéktárgyakat;
4. egymást kiegészítő szociális játék: egyszerű szerepek felvétele, kölcsönös függőség,
pl. elbújás-megkeresés, kukucskajáték, kergetődzés;
5. együttműködő „ha-akkor” játék: egyszerű együttműködést igénylő, metakommunikációval is kísért fantáziajátékok;
6. komplex szerepjáték: a tényleges szerepek felvétele, melyet a teljes együttműködés
jellemez.
A vizsgálatban szereplő legkisebb gyerekeknél (1 éves kor) még az 1. forma a legjellemzőbb, és a 4. szint az előforduló legmagasabb szint, de ez csak ritkán, a játék 5%-ában
fordul elő. Az életkorral párhuzamosan emelkedik a fejlettebb típusú együtt játszás aránya, de a 6. szint 4 éves korban is csak a játéktevékenység 15%-ára jellemző. 4 éves kor
után válik a szerepjáték a gyerekek kedvelt és gyakori játékformájává.
A játéktevékenység színvonala nem független attól a kultúrától, amelyben a gyerekek élnek. Jean Piaget az igazi együttműködő játék kialakulását a 8. életév tájára teszi.
Gesell amerikai gyerekek longitudinális vizsgálatával ennél lényegesen korábbi életkort
tart jellemzőnek. Adatai szerint a szerepjáték 6–7 éves korra válik dominánssá. A kétféle
eredmény hátterében az áll, hogy míg a Piaget által tanulmányozott svájci intézetben a
gyerekek jellemzően Montessori-típusú, a magányos játéktevékenységet ösztönző játéktárgyakkal játszottak, addig az amerikai kutatásban a nevelési szokások és az ezzel járó
fizikai körülmények kedveztek a társas együttműködésnek (Millar 1973). Ezek a kulturális különbségek nem csupán az életkori jellemzők miatt érdekesek, hanem azért is, mert
rámutatnak a társas készségek fejlődésében a taníthatóság szempontjára.

A barátságok alakulásának életkori jellemzői
Az életkor növekedésével a gyermekek barátválasztásának motivációja változik és stabilitása nő. A baráti kapcsolatok fejlődésében (lásd részletesebben Maxwell 1990) általában
4-5 fejlődési fázist különítenek el, és kimondva vagy kimondatlanul összefüggésbe hozzák a gyermek értelmi fejlődésével. A gyerekek empátiájának fejlődése, a kölcsönösség, a
másik nézőpontjába helyezkedés képessége és a kapcsolatok bővülése eredményeképpen
a barátságok szimmetrikusabbakká és tartósabbakká válnak és veszítenek érdekvezéreltségükből. A fejlődési fázisok kezdetben tág életkori határokban adhatók meg, a gyermekek fejlődésében nagyon nagy különbségeket találunk.
Piaget kognitív fejlődési szakaszai alapján jelölhetőek ki ezek a fejlődési periódusok.
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A művelet előtti szakasz (3–6 év) két fázist ölel fel:
 2–5 éves korban a kortárskapcsolatok esetlegesek. A gyerek azzal játszik, aki mellé
kerül. A kapcsolatok fenntartása felnőtt közreműködésével zajlik. A kapcsolatok itt és
most jellegűek. A játszótárs az éppen rendelkezésre álló kortárs.
 4–8 év közt már vannak felnőtt közvetítés nélküli és időben is tartósabb barátságok,
de ezeket alapvetően egocentrikus, az egyén számára biztosított előnyök motiválják.
Ha nem szolgálják többé a szükségletek kielégítését, akkor felbomlanak. A kapcsolatok gyakran egyirányúak és érdekvezéreltek. Az a barát, aki segít, aki a gyerek számára
előnyöket jelent. A viszonzást még nem érzik szükségesnek.
A konkrét műveleti szakasz (6–12 év) jellemzői: 7–12 éves kor körül kialakul a kölcsönösség és a nagyobb intimitás. A gyerekek ebben a fejlődési fázisban már a társ szükségletei
iránt is fogékonyak. Igénylik a hosszan tartó kapcsolatokat, és aktívan közreműködnek a
barátság fenntartásában. A reciprocitás jellemző, elvárják, hogy a barát éppúgy számon
tartsa és építse a barátságot, mint ők. Az együttműködés azonban még mindig érdekvezérelt. A konfliktusok könnyen vezetnek a barátság felbomlásához. A barátságok jellemzően azonos neműek közt alakulnak ki.
A formális műveleti szakasz (12 év felett) két ponton mutatja a gondolkodás fejlődését.
A konfliktusmegoldás képességének fejlődésében, ami már a konkrét műveleti szakaszban is megjelenhet, és a barát eltérő nézeteinek, különállásának az elfogadásában.
 9–15 év: intimitás, kölcsönösség, hosszú távú elköteleződés és a konfliktusok ellenére a barátságok fenntartása jellemző. Őrzik a kétszemélyes kapcsolat intimitását,
gyakori a féltékenység a külső kapcsolatokkal szemben.
 12 év felett tovább nő a másik szükségleteinek, érzéseinek felfogása, a kapcsolat érzelmi töltése. A kapcsolatok stabilak, de már az autonómia is megengedett, a barátság
elbírja a külső kapcsolatokat is. Az ellenkező neműekkel is kialakulnak barátságok.

A kortárskapcsolatok jelentősége a szocializációban
A kortárskapcsolatoknak kitüntetett és a felnőttekétől különböző funkciója van a szocializáció során. Míg a felnőtt-gyermek kapcsolat szükségszerűen aszimmetrikus, és az érzelmi támogatásban, biztonságigény kielégítésében és a szabályelsajátításban van nagy
szerepe, addig a kortárskapcsolatok az egyenrangú kapcsolatok és a szociális alkalmazkodás tanulásában jelentősek.
A különböző szerzők a kortársak szerepét egyaránt hangsúlyozzák, a szocializációban
játszott szerepben más-más összetevőt emelve ki (Vajda 2002a). Ezek a kortársak által
biztosított előnyök és fejlesztett területek a szimmetrikus kapcsolatból és a csoport által
nyújtott társas élményekből származnak. Ha nem is választható szét szigorúan a kettő,
mégis a jobb áttekinthetőség kedvéért két csoportban mutatjuk be ezeket a tényezőket.
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A szimmetrikus kapcsolatból származó előnyök:
 önállóság, függetlenedés a szülőktől;
 kölcsönösség, egyenrangú kapcsolat fenntartása;
 szociális kompetencia;
 felelősségvállalás;
 énérvényesítés.

A csoport fejlesztő hatásai:
 énkép kialakítása;
 érzelmi támogatás, társas helyzet biztosítása;
 csoportbeli szerepek;
 társas összehasonlítás alapja, teljesítmény értékelése;
 társak ösztönző (pl. teljesítményre) szerepe;
 versengés és együttműködés tanulása;
 ifjúsági szubkultúra elsajátítása.



A CSOPORT

Nemcsak személyes kapcsolataink, hanem a csoporthoz tartozás is jelentős szerepet tölt
be mindnyájunk életében. A csoport szociálpszichológiai értelemben az egymással tartósan interakcióban lévő személyeket jelenti. A közös cél, együttes tevékenység, kohézió,
csoportstruktúra jellemzi ezek működését. Különböző csoportoknak vagyunk tagjai.
Életünk különböző szakaszaiban ezek változnak, átalakulnak, számuk bővül vagy akár
csökken (lásd 20.2. ábra).
Minden csoportnak fontos, a működését befolyásoló jellemzői vannak. Például a
családhoz születésünktől fogva hozzátartozunk. Ez az a csoport, amelynek „normális”
esetben egy életen át tagjai vagyunk. Jelentősége olyan nagy, hogy a 4. fejezetben külön
foglalkoztunk a család szerepével. Nemcsak az a jellemzője a családnak mint csoportnak,
hogy hosszú ideig fennmarad, hanem hogy a családba beleszületünk, nem mi határozzuk
meg, hogy melyik család tagja szeretnénk lenni – kivéve természetesen a házastársunkat. Ezzel kapcsolatban gyorsan érdemes megjegyezni, hogy a párválasztásban egyáltalán
nem közömbös az a csoportlélektani szempont, hogy a párunkkal együtt egy egész csoporttal – a házastársunk családjával, sőt régi baráti körével és még számos, általunk nem
választott és sokszor nem kellően ismert csoporttal is – kapcsolatba lépünk.
A harmadik jellemző a családtagok közt fennálló kapcsolat informális jellege. A családon belül a szerepek nagyon különbözően értelmezhetőek. Gondoljunk csak arra, hogy
vannak családok, ahol az apa- és anyaszerep hangsúlyozottan különbözik, az apa a családfenntartó, az anya gondoskodik a háztartásról és a gyereknevelésről, és van olyan család,
ahol az apa főzi az ünnepi ebédet vagy akár ő marad otthon gyermekgondozási segélyen.
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20.2. ÁBRA  A tanulók közel 10%-ának kamaszkorban sincs baráti köre, felének csupán egy van.
A gyerekek 25%-ának osztálytársakból álló, 25%-ának csak iskolán kívüli barátokból álló, 25%-ának iskolai
és iskolán kívüli baráti köre is van (N. Kollár 2001)

A szerepek ilyen szétválasztása sem szükségszerű. Vannak a családi funkciókat, különösen a gyereknevelést együtt vagy egymást kölcsönösen helyettesíteni tudó és a funkció
kat felváltva ellátó házaspárok is. De ugyanígy a gyerek-szülő kapcsolatban is nagyon
nagy eltérések vannak családonként. A gyermek véleményét kicsi kortól kikérő, igénylő, egyenrangú szülő-gyerek kapcsolattól az alá- és fölérendeltség szélsőséges változatáig
sokféle példával találkozunk mindnyájan a környezetünkben.
A csoportok egy részében azonban a szerepek és funkciók az előzőekben leírtaknál
lényegesen meghatározottabbak és változtathatatlanok. Hierarchikus szervezetekben
– mint például a fegyveres testületek – kevés tere van az egyéni szerepdefiniálásnak, a társas kapcsolatokat nagymértékben meghatározzák a kívülről érkező csoportbeosztások,
feladatkörök és működési szabályok.

A csoportszerveződés típusai
A fenti példákból is látható, hogy a „csoport” nagyon színes fogalom, a csoportszerveződésnek eltérő formái vannak, és ez hatással van a szerkezetére és a működés jellemzőire.
Négy szempontból tehetünk különbséget a csoportok közt:
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 a személyre gyakorolt jelentőség szerint elsődleges és másodlagos csoportról beszélhe-

tünk;
csoportszervezés típusa alapján formális és informális csoport: a formális kívülről
létrehozott, míg az informális önkéntes alapon szerveződő csoporttagság;
 a csoporttagság eredete alapján szerzett és veleszületett csoporttagságot;
 méret alapján kiscsoportot, nagycsoportot és tömeget különböztethetünk meg.
 a

Elsődleges és másodlagos csoport  Nem minden csoport gyakorol egyforma mértékben hatást a tagjaira. A csoporttagok közti érintkezés közvetlensége, gyakorisága és a kapcsolatok érzelmi hőfoka alapján elsődleges és másodlagos csoportokat különíthetünk el
(Cooley 1902, idézi Forgács 1989). Az elsődleges csoport tagjai ismerik egymást, rendszeresen interakcióban vannak egymással, és érzelmi szálak fűzik össze a tagokat. Tipikus
példája az elsődleges csoportnak a család, de egy kis falu zárt közössége, ahol mindenki
mindenkit ismer, és kötelezően törődik is a másikkal, vagy egy baráti kör ugyanezt a védő,
támogató funkciót látja el. A csoporttagok közt természetesen nem csupán barátság, pozitív viszony van, a gyűlölet, féltékenység éppúgy része ezeknek a kapcsolatoknak, de az
elsődleges csoport tagjai sohasem közömbösek egymás számára. Az iparosodás előtti korokban az emberek túlnyomó többsége zárt közösségekben élt, és az elsődleges csoportjaikon kívül csak elvétve érintkeztek másokkal.
A másodlagos csoport tagjait formális keretek tartják össze, és az ezzel járó kisebb érzelmi involváltság azt is eredményezi, hogy kevésbé gyakorolnak hatást a tagjaikra. Ez a
kategorizálás akkor kezd igazán izgalmassá válni, ha feltesszük azt a kérdést, hogy vajon az
iskolai osztály, amelyben gyerekeink az iskolás éveiket töltik, elsődleges vagy csupán másodlagos csoport-e? A legóvatosabb becslések szerint is a tanulók az ébren töltött idejük
25–35%-át osztálytársaikkal töltik el. Egyáltalán nem közömbös ezért, hogy az iskolatársak fontosak-e a diákoknak, igazi személyes társas élményeket nyújtanak-e. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy miért tanítjuk együtt a diákokat. Csupán a
takarékosság indokolja, hogy több diákot tanítunk egyszerre ugyanarra a tárgyra, és úgy
tanítjuk őket, mintha mindenki egymagában ülne a tanítási órán, vagy együtt is tanítjuk
őket, kihasználva a támogató csoport nyújtotta előnyöket.
Formális és informális csoport  Formális az a csoport, amelyet meghatározott célból

hoznak létre mesterségesen. Ezekbe a csoportokba valamilyen szempont alapján besorolják a tagokat, akik kezdetben gyakran nem is ismerik egymást. Ilyen csoport egy üzemi
részleg munkatársai, az iskolai osztály vagy az iskola tanári kara. Az informális csoport
rokonszenv vagy közös érdeklődés alapján szerveződik, elsősorban érzelmi alapon. Ilyenek a baráti csoportok, klubok, melyekbe önként lépnek be a csoport tagjai. Az informális jelleg általában abban is megnyilvánul, hogy nem egy határozott feladat vagy cél tartja
össze ezeket a társaságokat, hanem a közös együttlét öröme. Az iskolai osztály formálisan
szervezett csoport, ha beiratkozunk az első b-be, nem dönthetjük el, hogy kikkel akarunk
járni. Az osztályon belül azonban már általában kisebb alcsoportok, baráti körök alakulnak informális alapon.
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Szerzett és veleszületett csoporttagság  A csoporttagság lehet szerzett és bele is szület-

hetünk egy csoportba. A szerzett tagságnak megvan az az előnye a tagok számára, hogy
kisebb vagy nagyobb mértékben beleszólhatnak abba, hogy az adott csoport tagjává váljanak. Ugyanakkor el is lehet veszíteni a tagság jogát. A már eddig is sokat emlegetett
családhoz tartozás általában adott. Azért is jelent biztonságot a gyermekeknek, mert ez a
hovatartozás megkérdőjelezhetetlen. Ennek az igazi jelentősége akkor derül ki számunkra, amikor ez a felbonthatatlannak hitt viszony válik bizonytalanná. Titokban örökbe fogadott kamaszoknál komoly lelki válsághoz vezethet, ha valamilyen módon – apró jelekből, elejtett megjegyzésekből, a családi album szokásos kisgyerekkori fényképeinek hiányából – az örökbe fogadott serdülő rájön, hogy a család, amelyben él, nem a vér szerinti
rokonsága. A szülőkkel való – kamaszkorban gyakorlatilag elkerülhetetlen – konfliktusok
az ilyen esetekben a kapcsolatok felbonthatóságának gondolatát, a „hátha az igazi szülőkkel könnyebb lenne kijönni” illúzióját is hozhatják magukkal.
Kiscsoport, nagycsoport és tömeg  A csoport működésének jellemzői összefüggnek a
méreteivel. A kiscsoport mérete 3-tól kb. 15-20 főig terjed. Tagjai gyakori interakcióban
vannak egymással, a résztvevők, kisebb-nagyobb gyakorisággal ugyan, de mindnyájan
kapcsolatot tartanak fenn egymással. Ez a csoportméret alkalmas az együttes munkavégzésre és az olyan tevékenységekre, ahol a kölcsönös bizalom, elfogadás, egymás támogatása szükséges. Ezért az intimitást nyújtó baráti köröktől a szakkörökön és nyelvi csoportokon át a személyiségfejlesztő csoportokig a jól működő csoportok létszámukat tekintve kiscsoportok.
Kb. 50 főig nagycsoportról, efölött tömegről beszélhetünk. A nagycsoport tagjai szintén ismerik egymást, de az egyes tagok már nincsenek közvetlenül kapcsolatban mindenkivel, a csoport általában alcsoportokra tagolódik. Az iskolai osztály mérete alapján
szükségszerűen alcsoportokra oszlik, amelyek közt szerencsés esetben összekötő emberek vagy ezek láncolata épül ki, de nagyon ritka az a 30-35 fős csoport, amely nem kisebb-nagyobb különálló társaságokból áll.
A tömeg tagjai közt már nincs interakció, gyakran nem is ismerik egymást a tagok, el
is vész a csoporttagokra gyakorolható hatás nagyon sok formája a tömegben. Ezért nehéz
például az egész iskola számára tervezett programokba aktívan bevonni a gyerekeket. Ha
hatékonyan akarunk ilyenkor szervezni, vissza kell lépni az osztályok vagy még inkább az
informális kiscsoportok szintjére, ezeket az alcsoportokat már sikerrel lehet mozgatni.
Sokszor az oktatás formáinak megválasztásakor mérlegelnünk kell, hogy mekkora
csoportokat szervezzünk. Érdemes-e például az évfolyamot vagy akár az egész iskolát
összehívni egy meghívott előadó meghallgatására vagy a diákparlament ülésére? A kérdés megválaszolásához azt kell mérlegelnünk, hogy milyen magatartást várunk a résztvevőktől: csak egy előadás meghallgatását vagy véleménynyilvánítást, netán a vitás kérdések megtárgyalását? Az optimális csoportméret ezek függvényében határozható meg.
Gyakori vita tárgya lehet például, hogy egy egyetemi előadás esetén érdemes-e a hallgatóság létszámát a nagycsoport szintjén tartani, vagy közel ugyanarra az eredményre
jutunk 2-300 főnek tartott előadásokkal, ahol az oktatók munkáját megspóroljuk egy jó
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mikrofon segítségével. Csupán egy látványos különbség lesz: a tömeg esetén a kérdések
száma drasztikusan csökken. A hallgatók közül az elakadók, a mondanivalót félreértők
úgy fogják érezni, hogy a problémájuk egyedi, az egyet nem értők pedig valószínűbben a
szomszédjukkal vitatják meg a kérdéseiket.
Sok oktatási gond, fegyelmezetlenség, tanulói passzivitás esetén érdemes mérlegelni,
hogy a választott módszerek alkalmasak-e az adott csoportméret esetén, és ha nem, mi a
célszerűbb: a csoport méretét változtatni, például csoportot bontani, vagy a módszereket
másra cserélni.

Minimális csoporthelyzet
Mikor beszélhetünk saját csoportról, arról, hogy a személyek egy adott körhöz tartozónak érzik magukat? Érdekes módon már nagyon kevés ok is elegendő ahhoz, hogy megkülönböztetett módon bánjunk az emberekkel aszerint, hogy saját csoportunkba tartozónak érezzük-e őket. Egy laboratóriumi kísérletben az egymást korábban nem ismerő személyeket kockadobással két csoportba osztották (Tajfel 1978, idézi Forgács 1989), majd
arra kérték őket, hogy jutalmat osszanak el két ember közt, akik közül egyik a saját, a
másik a „másik” csoportba tartozott. Az előzetes címkézés elegendő volt ahhoz, hogy
a személyek a két embernek adott jutalom közti minél nagyobb különbségre törekedjenek. Amikor választhattak, hogy a saját csoport tagjának 8 dollárt, a másiknak 7-et, vagy
a saját emberüknek 6 dollárt, míg a másiknak csupán 2-t adjanak, hajlottak arra, hogy a
kevesebb jutalmat válasszák, ami a két jutalom közti különbség növekedésével járt együtt.

Percepciós különbségek a saját és a másik csoport észlelésében
A csoportba sorolásnak és a saját csoportba tartozás érzésének számos következménye van,
amelyeket a továbbiakban részletesen bemutatunk. A csoportok észlelésének a különbsége
talán a legmeglepőbb ezek közül. Társainkat másoktól eltérő módon látjuk, ha csoporttársainkként, illetve külső csoportok tagjaiként definiáljuk őket. Két jellemző jelenséget érdemes kiemelni: az egyneműsítést (homogenizálást) és a saját csoport pozitívabb észlelését.
Az egyneműsítési hatás alatt azt értjük, hogy a másik csoport tagjait hajlamosabbak vagyunk egyformábbnak észlelni, mint a saját csoporthoz tartozó egyéneket. Egy kísérletben (Park–Rothbart 1982, idézi Aronson 2002) például lánydiák-egyesületek tagjait arra
kérték, ítéljék meg, hogy saját egyesületük és a többi klub tagjai mennyire hasonlítanak
egymásra. A másik egyesületbe tartozó személyeket egymáshoz hasonlóbbaknak ítélik
a vizsgálati személyek, mint a saját csoportba tartozókat. A jelenség egyik kézenfekvő
magyarázata az, hogy amíg a másik csoport tagjaira alapvetően mint a csoportjellemzők
képviselőire gondolunk, és a csoportra vonatkozó címkét és sztereotípiákat használjuk a
megítéléshez, addig a saját csoport tagjait hajlamosabbak vagyunk az egyéni jellemzők
alapján megítélni (Aronson 2002).
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A saját csoport pozitívabb észlelésének is vannak kísérleti bizonyítékai. Egy amerikai
egyetemek közötti rögbibajnokság egyik mérkőzéséről készült videofelvételt a kutatók
levetítették mindkét egyetem diákjainak. A mérkőzés meglehetősen durva volt, mindkét
részről tele szabálytalanságokkal. A személyeknek az volt a feladatuk, hogy készítsenek
feljegyzéseket arról, kik a felelősek a szabálysértésekért. A két egyetem diákjai merőben
másként látták ugyanazt a mérkőzést, a diákok kétszer annyi szabálytalanságot vettek észre az ellenfélnél, mint azok saját maguknál.
A párhuzamos osztályokba járók is gyakran fogalmaznak meg sommás és elmarasztaló véleményt egymásról, például: „A b-sek bénák”, „Az a-sok nagyképűek”. Ezeknek az
alapja is a másik csoport egyneműnek és tőlünk különbözőnek észlelése, az osztály tagjainak személyes ismerete nélkül.

A csoportfejlődés fázisai
A csoportok nem mutatják a csoportműködés jellegzetességeit a megalakulásuktól fogva.
Idő kell ahhoz, amíg egy csoport összeszokik, kialakul a tagokban a csoporthoz tartozás
érzése és a csoport jellegzetes strukturális jellemzői. A csoportalakulás négy fázison keresztül zajlik le. Az angol megfogalmazást is ideírjuk, mert a kifejezések rímelése segítséget nyújthat az angolul tudóknak:
 alakulás (forming),
 viharzás (storming),
 normaképzés (norming),
 működés (performing),
 megszűnés szakasza (ending).

Minden csoport átmegy ezeken a fejlődési fázisokon a működés szakaszáig, és a csoportok egy részénél, különösen a határozott időre vagy feladatra szerveződő csoportoknál az
ötödik szakasz is megfigyelhető (Forsyth 1990, idézi Smith–Mackie 2001).
Az alakulás fázisában a személyek egymás megismerésével és önmaguk bemutatásával vannak elfoglalva. Biztosan mindnyájunknak volt már élménye arról, hogy egy alakuló csoportba – például az újonnan alakuló iskolai osztályba – milyen érzés belépni. Még
senki nem ismeri a többieket, van, aki határozott lelkesedéssel és magabiztossággal veti
magát bele az ismerkedésbe, mások igyekeznek „előadni magukat”, olyan történeteket
előadni magukról, amik jó színben tüntetik fel őket, és van, aki óvatos, kivár, meghúzódik
a társaság szélén, és kivárja, hogy közeledjenek hozzá. Egymás megismerése zajlik ebben
a fázisban, még mindenki egy kicsit kivár, nem tudni, hogyan fogadják a többiek az egyén
tulajdonságait, szokásait, viselkedésmódját. Ezt az ismerkedési szakaszt nagymértékben
megkönnyíti, ha a csoporttagoknak módjuk van minél több oldalról megmutatni magukat. Ezért van nagy jelentősége annak az iskolai osztályok csoporttá formálódása szempontjából, hogy hogyan indul az iskolai élet, gólyatáborral, ismerkedési alkalmakkal,
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mint a közös kirándulás, együttműködést igénylő feladatok vagy ismerkedő játékok, vagy
az iskola igyekszik megmutatni, hogy a tanulmányi munka a legfontosabb, és a felmérő
dolgozatokban elért sikerek vagy kudarcok képezik az első benyomást az osztálytársainkról. Minél sokoldalúbb és intenzívebb ez a bemutatkozási fázis, annál nagyobb esélyt ad
a csoportnak arra, hogy mielőbb közösséggé formálódjon.
A viharzás a pozíciókért és szerepekért vívott harc fázisa. A csoport többi tagjának felmérése után elindul a rivalizálás, egymás erőinek összemérése, aminek célja a
csoporthierarchiában elfoglalt hely kivívása. Ez sokszor nem tudatos folyamat, a csoportban vezető szerepet kivívó személy sincs feltétlenül teljesen tudatában az ő helyével, de kívülről szemlélve jól követhető jelei lehetnek a viharzásnak: vitatkozások,
erőfitogtatás, kiskamasz fiúknál nem ritka a testi erő összemérése sem, akár verekedés
formájában is.
Az állatvilágban is láthatunk analóg példákat, számos fajnál találunk szociális rangsort
(Csányi 2002). Például a zárt helyen tíznél kevesebb egyedből álló baromfiudvarban a
házityúkok közt csípésrend alakul ki. Az elnevezés arra utal, hogy a domináns egyed csípésekkel szerez érvényt a rangjának. A hierarchia kialakulása a fizikai erő összemérésével
történik, és amikor kialakult a hierarchia, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a
csoporttagok közti konfliktusok száma drasztikusan lecsökken. Ez az alá-fölé rendeltség
biztosítja például a táplálékhoz jutás sorrendjét. Mindaddig zavartalan a csoport élete,
míg az alárendelt pozícióban lévők a státuszuknak megfelelően viselkednek.
A normaképzés során a csoportra jellemző értékek, viselkedési stílus és a csoport által
elvárt szabályok alakulnak ki. Ennek során a csoport tagjai által korábbról hozott normákhoz képest általában eltolódások következnek be, a csoport által átélt közös élmények
és csoporttörténések bizonyos normák kiemelkedését, mások háttérbe szorulását eredményezhetik. Nem utolsósorban a csoport hierarchiájában elfoglalt hely is befolyásolja,
hogy kinek mekkora hatása van a normák kialakításában; a viharzás fázisában pozícióba
került csoporttagok nagyobb eséllyel befolyásolják a csoportnorma alakulását. A normaképződés folyamatát és a normák szerepét részletesen a 21. fejezetben tárgyaljuk.
A működés fázisa csak az előző három szakasz lezárulásával következik be. Ezek nélkül a csoport a feladatok megoldása helyett újra és újra a csoportfejlődés korábbi feladataira tér vissza, ismerkedik, vagy hatalmi kérdéseken, jobb esetben alapelveken vitatkozik, ahelyett hogy megoldaná az előtte álló feladatokat.
A megszűnés fázisa számos okból következhet be, és sokszor feszültségterhes időszak
a csoport életében. Az okok:
 a csoport által kitűzött célok megvalósultak, és nincs új cél, ami mozgósítaná a cso-

portot, ezért a tagok érdektelenné válnak;

 a csoportban a konfliktusok olyan mértékűvé fokozódnak, hogy a tagok ezek elől ki-

menekülnek a csoportból;
csoport meghatározott időre vagy célra alakult – ilyenek az iskolai osztályok, akik
beiratkozáskor előre tudják a ballagás időpontját.

 a
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Végzős évfolyamoknál néha jól láthatóak ennek megnyilvánulásai. A csoporttagoknak
nehezére esik az elválás, látványos búcsúszertartásokat végeznek vagy lazítják a csoporthoz tartozást, és egyre kevésbé mozgósíthatóak közös programokkal, érdektelenné válnak a csoport iránt.
A csoport életének kezdő szakaszában általában jól nyomon követhetők a kívülállók
vagy egy osztályban tanító pedagógusok számára is a fejlődési fázisok. A működés fázisának elérése azonban nem jelenti azt, hogy a hierarchia vagy a csoportnorma a működés
fázisába lépés után változatlan marad. Egy új csoporttag belépése, a személyek közti erőviszonyok vagy a csoportfeladatok változása az erők újabb összemérését vagy új normák
kialakulását eredményezhetik, hosszabb-rövidebb időre a csoport a csoportfejlődés korábbi szakaszait ismételten végigjárhatja. Nemcsak költözés vagy személyes okok miatt
kerül új tag az osztályokba. A deviáns diákokat mintegy büntetésből vagy pozitív nevelési
hatást remélve is átteszik másik osztályba. Ilyenkor nemcsak a diák maga kerül új helyzetbe, hanem a csoport is átstrukturálódik. Ha nem készülünk fel az új csoporttag fogadására, nem segítjük – általában indirekt eszközökkel – a beilleszkedését, akkor a csoport
változásai negatív eredménnyel járhatnak.
A csoportok különböznek abból a szempontból, hogy a működés fázisára jellemző
„feladat” miből áll. A normák többek közt arról is szólnak, hogy a csoport az együttlétek
célját hogyan határozza meg.

A csoport célja
A cél szempontjából alapvetően háromféle csoportot határozhatunk meg (Griffin 2003):
 kapcsolatokat ápoló,
 közös feladatokat megoldó és
 a tagok viselkedését befolyásolni kívánó csoportokat.

Ez a három cél a gyakorlatban nem válik szét ilyen élesen, a meghatározott feladat megvalósítására létrejövő csoportok tagjai is szeretik jól érezni magukat egymás társaságában, és esetenként megpróbálják meggyőzni egymást számukra fontos kérdésekről, és a
kapcsolatápoló csoportok is kitűznek maguknak hosszabb-rövidebb megoldandó feladatot. Mégsem elhanyagolható kérdés a csoport működése szempontjából, hogy a három
közül melyikre mekkora hangsúlyt helyeznek a csoport tagjai. Sokszor az iskolai osztály
életében is azt látjuk, hogy egyik vagy másik funkció válik dominánssá. Sokaknak az iskolába járás a társaság miatt vonzó, „csak tanulni ne kellene”. Vagy éppen fordítva, a csoport
teljesítményorientált, és nehéz egy délutáni programot összehozni, mert mindenki a tanulnivalóra hivatkozva igyekszik távol tartani magát.
A csoporttagok közti konfliktus forrása is lehet, hogy a résztvevők másként határozzák meg a célokat. A triviális alaphelyzet helyett, amikor a pedagógus számára a tudás
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átadása, a diákok számára a társas együttlét a domináns, álljon itt egy olyan példa, ahol a
csoport tagjai definiálták eltérően a csoportfunkciót.
Példánkban egy kulturális központ által szervezett társalgási tanfolyamról van szó. Ez
a heti háromórás nyelvtanfolyam az idegen nyelvet társalgási szinten beszélőket vett fel,
és az idegen nyelven társalgást, az adott kultúrával való ismerkedést ígérte. A résztvevők
meglehetősen vegyes életkori összetételt mutattak, húszévestől a nyugdíjas korosztályig.
A tanár Franciaországból jött könnyed, barátságos költő, aki a francia sanzonok szövegeit
használta „tananyagul”. Leckéket is adott, melyeket több-kevesebb szorgalommal készítgettek el a résztvevők, különösebb szankciók nélkül. Az oldott, kötelezettségek nélküli
„nyelvórák”, úgy tűnt, megfelelnek a résztvevőknek, mert itt mindenki bátran megszólalhatott a maga nagyon is különböző szintjén. Pár hét elteltével azonban váratlanul kifakadt
egy résztvevő, hogy ő nem ezért fizette be a tanfolyami díjat. Szeretne nyelvvizsgázni,
és nem tud haladni azok miatt, akik nem veszik komolyan az órákat. Például az elkésők
miatt többször hangzik el ugyanaz, a lecke hiányában azzal telik az idő, hogy helyben oldjuk meg a feladatokat. Vagyis neki és, mint a beszélgetésből kiderült, többeknek a célja a
vizsgára készülés volt, nem csupán annyi, hogy érezzük jól magunkat, és foglalkozzunk
a francia kultúrával. Az így kialakult megbeszélés érdekes kompromisszumot hozott: csekély pénzbüntetéssel szankcionáljuk a késést és a leckehiányt, és az így befolyt összegen
vásárolt bort a végén a csoport közösen megissza. Vagyis a cél deklaráltan kettős: tanuljunk franciául, és érezzük is jól magunkat.

Sherif terepkísérlete és a működő csoport jellemzői
A csoport kialakulásának jellemzőit jól megfigyelhetjük Sherif és Sherif kísérletében
(Sherif–Sherif 1980). Ezt a ma már klasszikusnak tekinthető kísérletet 11–12 éves amerikai fiúkkal végezték. A szerzők célja a csoportközi konfliktusok kialakulásának, mérséklésének tanulmányozása volt, ehhez azonban szükség volt arra, hogy a vizsgált csoportokat
előzetesen kialakítsák. Így a mi szempontunkból a vizsgálat megismerése kettős haszonnal
jár: a csoportalakulás jellemzőit is megismerhetjük, miközben a csoportközi konfliktusok
természetéről képet kapunk. Ez a terepkísérlet szép példája annak az értékes módszernek,
amikor a kísérlet elrendezése biztosítja, hogy a résztvevők természetesen viselkedjenek, mivel ők maguk nincsenek tisztában azzal, hogy egy kísérletben vesznek részt.
Itt a kísérletvezetők egy háromhetes nyári diáktábort szerveztek, ahova nagyon gondosan válogatták a résztvevőket. A résztvevők korábban nem ismerték egymást. Sem
magatartási problémával, sem rendezetlen családi háttérből érkező jelentkezőket nem
fogadtak el. Ügyeltek minden lehetséges tényezőre, ami befolyásolhatta a fiúk közti rokon- vagy ellenszenvet. Csupa angolszász, középosztálybeli, vallási felekezet szerint közeli felfogású, azonos értelmi szintű diák vett részt a táborozásban, sőt a fizikai megjelenésben is törekedtek a különbségek mérséklésére, például közel azonos testmagasságú
fiúkat választottak ki.
A kísérletet többször megismételték, közel azonos tanulságokkal.
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Az első két kísérletben az első két-három napot a körülbelül 20 fiú együtt töltötte.
Ekkor már megfigyelhetőek voltak kisebb (2-4 fős), spontán létrejött baráti alcsoportok. Ekkor megkérdezték őket, hogy kiket tartanak a táborlakók közül legjobb barátaiknak. A tábort két alcsoportra osztották, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy az egymásnak
szimpatikus fiúk lehetőleg külön kerüljenek. Ez természetesen elégedetlenségeket szült,
de az volt a célja, hogy a csoportok közti később kialakuló feszültségeket ne lehessen az
eleve adott ellenszenvekkel magyarázni. Tehát a másik altáborban ennek a körmönfont
eljárásnak köszönhetően átlagosan kétszer annyi rokonszenves tag volt, mint a saját csoportban.
Ezután következett a két helyszínen a külön tábori élet. Ebben a szakaszban mindent
elkövettek, hogy az újonnan alakult csoport összekovácsolódjon. Éjszakai túrát szerveztek,
a tábori élet számos nehéz feladat elé állította a fiúkat, melyeket csak egymással összefogva tudtak megoldani. Ilyenek voltak a közös főzések, csoportjátékok, tábori programok.
A csoport kialakulásának a jelei voltak a csoportban spontán módon kialakult állandó
szerepek (szakács, tűzrakó, „balkezes” – aki mindent elrontott, amit rábíztak, akire mindig lehet számítani stb.) és a csoportszokások. Ilyen szokás lett például az egyik táborban,
hogy volt egy kedvenc úszóhelyük – el is nevezték „Mokaszin-fok”-nak, annak emlékére,
hogy itt agyonütöttek egy kígyót –, amihez ragaszkodtak, pedig volt alkalmasabb hely is
az úszásra. De ugyanígy kialakultak a csoporttagok becenevei is, sőt magát a csoportot is elnevezték – az első táborban a két csoport a Bulldogok és Vörös Ördögök, a másodikban
Párducok és Óriáskígyók, a harmadikban Vadászok és Sasok.
A csoportok sajátos normákat is kitermelnek maguk számára, a harmadik kísérletben
ez egészen szembeötlően jelentkezett, az egyik csoport a „kemény fiúk”-normát hangsúlyozta. Tilos volt nyafogni, kényeskedni, ami odáig fajult, hogy a sérüléseiket nem kötöztették be, a táborvezetőknek kellett figyelni arra, hogy el legyenek látva a sebesülések.
A későbbi táborok közti versenyek előtt ezek a fiúk harci kiáltásokkal, káromkodásokkal
készültek a megmérettetésre. Ezzel szemben a másik tábor a „jó fiúk”-normát mutatta:
odafigyeltek egymásra, nem káromkodtak, a megmérettetések előtt imára gyűltek ös�sze – természetesen az ellenfél legyőzéséért –, mindenesetre szembeötlően különbözött
a két csoport viselkedése, a kezdetben nagyon hasonló két csoportban a normaalakulás
ellentétes irányú volt.
Érdekesek a csoport által kitermelt szankciók is, így például a Bulldogoknál a büntetés abból állt, hogy meghatározott számú követ kellett a tóból kihozni, aminek praktikus
haszna is volt, ezáltal mélyült a fürdőhely.
A hagyományok kialakulása a sajátos nyelvhasználatban is tetten érhető, csak a csoportban érthető viccek, utalások, sajátos szóhasználat válik jellemzővé.
A csoport szokásainak, működési formáinak stabilizálódása a csoport hierarchizálódását is eredményezi, a vezető(k), a több vagy kevesebb tekintéllyel rendelkezők stabil helyet vívnak ki maguknak, különböző jogaik lesznek, például a vezető szabhatja ki a
büntetést vagy oszthatja ki az ételt. Mindezek eredményeként a csoport működése zökkenőmentes lesz, a csoportszabályok biztosítják a mindennapi élet szabályos menetét.
Jól láthatóak a kísérlet során a működő csoport jellemzői:
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 közös célok és/vagy közös cselekvési indítékok;
 „mi”-tudat, vagyis a csoporthoz tartozás érzése és a csoport önálló egységként szem-

lélése, amit gyakran csoportnév is jelez;

 együttes tevékenység;
 személyes kapcsolat és kölcsönös függés;
 a csoport strukturálódása: a hierarchia kialakulása,

vezető és vezetettek alá- és fölérendeltségi viszonyokkal, állandó szerepek rögzülése;
 csoportszokások;
 becenevek, sajátos nyelvi kifejezések és fordulatok;
 csoportnorma.

Státusz és szerep a csoportban
A működő csoportokban, így az iskolai osztályokban is jellemző szerepek alakulnak ki,
természetesen minden csoport egyedi sajátosságokkal rendelkezik, összetétele, rétegződése éppen úgy csak az adott csoportra jellemző, mint ahogy a csoport átélt élményei,
története is egyedül az adott társas alakzatra jellemző. Mégis érdemes számba venni,
hogy milyen jellegzetes szerepek fordulnak elő általában a csoportokban, és különösen az
iskolai osztályokban.
Járó Katalin (2002) a hierarchikus szociometria módszerével azonosította az iskolai
osztályokban előforduló tipikus diákszerepeket. A különböző diákok helyzete két dimenzió alapján helyezhető el ebben a megközelítésben (lásd 20.3. ábra): az iskola mint szer-

20.3. ÁBRA  Szerepek a csoportban: középiskolai osztályok szerephierarchiája (Mészáros 2002, 338.)
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vezet iránti elkötelezettség, illetve szuverenitás mértéke alapján (vízszintes elrendezés)
és a többi csoporttagra gyakorolt hatás, a különböző szerepűek csoporttal való kapcsolatának szorossága, a kapott szavazatok száma szerint (függőleges elrendezés). Az ábrán
érdemes felfigyelni arra, hogy az osztályokba járóknak mintegy egyharmada társas szempontból problémás szerepben van – talajtalanok, arc nélküliek, kívülállók csoportjába
tartozik.
Az alábbiakban ezek közül a lehetséges szerepek közül három olyat emelünk ki, amelyekre tanárként különösen érdemes figyelni.
A formális és informális vezető  Személye lényegesen befolyásolja a csoport történéseit. A formális csoportokban általában van egy hivatalosan, kívülről kijelölt vezető. Ilyenek a munkacsoportok, vállalati osztályok vezetői, a sportcsapat kapitánya, a magánvállalkozás tulajdonosa. De ki a vezetője az iskolai osztályoknak? Hivatalosan kijelölt vezető
az osztályfőnök, aki gyakran maga is vállalja ezt a pozíciót. Az első három-négy iskolaévben a tanító néni befolyása általában olyan nagy, hogy a csoport őt tekinti minden
szempontból irányítójának. Ugyanakkor a kamaszkor kezdetétől ezeknek a csoportoknak általában van a kortársak közül is „hivatalos”, vagyis formális vezetőjük. Kijelölheti
maga az osztályfőnök vagy választják a gyerekek, a neve és jogköre is sokféle lehet: osztálytitkár, diák-önkormányzati képviselő stb. De vajon a diákok is úgy érzik-e, hogy ez az
a társuk, akire érdemes hallgatni, aki ténylegesen vezetője a csoportnak? Ezt a „tényleges”
vezetőt nevezzük informális vezetőnek. A csoport működése szempontjából elsődleges
kérdés, hogy a formális és informális vezető személye egybeesik-e. Ha igen, könnyebb a
dolga a felnőttnek is, átláthatóbbak a szerepviszonyok, és a felnőttek felé képviselt vélemény tükrözi a csoport álláspontját. A nehezen irányítható csoportok, legyen az iskolai
osztály vagy munkahelyi csoport, gyakran azért működnek zökkenőkkel, mert a csoport
és az általuk választott informális vezető értékrendje, céljai eltérnek a formális vezetőétől.
Az iskolával konfliktusban lévő osztályok gyakran folyamodnak ahhoz a megoldáshoz, hogy az iskolai funkciókra egy jó tanulót küldenek, „hadd üljön csak ő ezeken az
unalmas üléseken”, míg a számukra fontos tevékenységekben kitűnő diákot, a jó focistát,
a nagy vagányt vagy akár a lázadót ismerik el ténylegesen vezetőjüknek.
A bohóc  Személye szintén különösen nagy figyelmet érdemel. Nem elsősorban azért,
mert a bohóc a tanár számára problémát jelent, nehezíti az oktatást, mert mindig a legkellemetlenebb pillanatokban akasztja meg a tanítás menetét és nevetteti meg az osztályt.
Ez ugyan kellemetlen, és érdemes is megtanulni, hogyan szereljük le pillanatnyi együtt
nevetéssel, máskor a komolyság megőrzésével.
Ami tényleg fontos a bohócszerepben, az az adott gyerek sajátos helyzete a csoportban. Sokszor a perifériára kerülés helyett veszi fel a bohócszerepet, ami funkciót és jelentőséget ad neki, de ennek általában nagy ára van. A vicc kedvéért a tanulmányi teljesítményt és az őszinte, támogató baráti kapcsolatok kiépítését is fel kell áldozni.
A csoport számára hasznos a bohóc szerepe, mert a tanár felé irányuló kritikát a
többiek helyett is megfogalmazza, és ezt a csoport meg is hálálja a személynek juttatott
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figyelemmel, elismeréssel. Ugyanakkor a konfliktusmegoldás direkt módjai, a tényleges erőfeszítés és felelősségteljes véleménymegfogalmazás helyett rögzül ez a magatartás.
A bohóc helyzetének megváltoztatásához ezért két szempontot kell szem előtt tartani. Egyrészt a személy számára a bohócszerep által biztosított helyet a csoportban más
módon, feladatok, más funkciók adásával biztosítani kell ahhoz, hogy el tudja hagyni ezt
a szerepet, másrészt az általa megfogalmazott bírálat kifejezésére is megfelelő formát kell
nyújtani. Mindezek miatt csak fokozatosan, hosszú idő alatt lehet valakit a bohócszerepből kimozdítani.
A bűnbak  Az a személy, akit a csoport agressziója súlyt azokban a helyzetekben, ami-

kor a felgyülemlett feszültséget nem tudják másként levezetni. A csoporttörténések vagy
maga a pedagógus is oka lehet a bűnbakképződésnek. Ilyenkor egy bizonyos személyt
tesznek felelőssé a csoportban előforduló bajokért. Például az órai fegyelmezetlenségekért mindig ugyanazt a gyereket szidják le a tanárok, vagy a bántalmazások, verés, csúfolódás szenvedő alanya mindig ugyanaz az egy vagy egy-két személy. Az ok a csoportot ért
frusztráció. Ezért van az, hogy az autoriter vezetésű csoportokban gyakoribb ez a jelenség. A frusztrációval járó feszültség levezetése ilyenkor a leggyengébb, legvédtelenebb
csoporttagokon történik. Ezek általában a csoport perifériáján lévő személyek, akiknek
nincsenek baráti kapcsolataik, amelyek révén védelmet kapnának másoktól. A megoldás
a feszültségek okainak feltárása, ami sohasem csupán egy gyerek személyes tulajdonságaira vezethető vissza, és a csoporttagok közti kapcsolatok, különösen a periférián lévők
helyzetének javítása.

Gyakori szerepek az amerikai középiskolások körében
A fiatalok szubkultúrájában jellegzetes csoportokat figyelhetünk meg, olyan összetartozó
baráti köröket, amelyek stabil kapcsolatrendszert, illetve kedvező vagy gyakran nagyon is
kedvezőtlen társas helyzetet jelentenek az egy iskolába járó diákok számára. Az Egyesült
Államokban egymástól függetlenül, de közel egy időben három különböző közegben végezték el ugyanazt a vizsgálatot. Interjú módszerével kérdezték a középiskolás diákokat,
hogy milyen csoportosulások vannak az ő iskolájukban. A meglepő az volt, hogy bár az
egyik vizsgálatot Közép-Amerika átlagos kertvárosában a missouribeli St. Louis környékén, a másikat egy délnyugati állam, Arizona egyik középiskolájában, a harmadikat pedig
nyugaton, a stanfordi egyetem vonzáskörzetében levő egyetemi kisvárosban, San Paulóban végezték, mégis nagyon hasonló eredményt kaptak. A hierarchia csúcsán mindenütt
két csoport állt. A csúcson a sportolók helyezkedtek el és presztízsben őket követte a
pomponlányokból, gazdag és jól fésült úri gyerekek és a diákönkormányzat képviselőiből
állók csoportja. Alacsonyabb státuszúak voltak a gyakran „gizdák” névvel illetett szemüveges, fogszabályzós, fodrászhoz nem járó réteg tagjai, majd legalul a sehova nem tartozók. Kisebb eltérésekkel ezeket a csoportokat azonosították mindhárom középiskolában.
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A csoportok jól kitapinthatóan elkülönülnek egymástól, és a csoportok – főként a hierarchia csúcsán állók – őrzik is ezt a csoportstruktúrát (Aronson 2009). A vesztesek viszont
szorongásról és az iskolához fűződő negatív élményekről és arról számoltak be, hogy nem
szeretnek iskolába járni.

A tanári szerepek
A tanár szerepe nem merül ki a vezetés feladataiban. A nevelés és oktatás arányairól, fontossági sorrendjéről folyó vita feloldását az jelenti, hogy a két feladatkört elválaszthatatlannak tekintjük, és a kettő interakcióját is feltételezzük. A kérdéskör nem tekinthető lezártnak, és talán soha nem is lesz az. Maguk a tanárok sem egységesek abban a tekintetben, hogy hogyan értelmezik saját tanárszerepüket. Egy 1980-ban magyar általános
iskolákban végzett empirikus vizsgálat (Trencsényi 1988) 22 különböző tanárszerepet ír
le. A szerepek két alapdimenzió: a betöltött tevékenységi körök és a gyerekekhez fűződő
érzelmi kapcsolat szorossága szerint különböznek.
A tanárok tevékenységében a kultúra átadása, a tanítás általánosan elfogadott feladata
a tanárnak, a leírt szerepek az ezen túl betöltött funkciókat jelentik. A vizsgálat az egyes
szerepek és az iskolai formális funkciók (igazgató, osztályfőnök stb.) kapcsolatát írja le, a
szerepek abszolút gyakorisága helyett azok puszta meglétét vagy hiányát méri az egyes iskolákban. Az így kialakult szereprangsor arról informál, hogy maguk a definiált szerepek
valóságosak-e, van-e olyan tanár a vizsgált mintában, aki e szerint jellemezhető. Magáról
a szerepek súlyáról az iskolai életben csak nagyon áttételes adatokat nyújtanak ezek az
eredmények.
A szerepek annak százalékos sorrendjében, hogy a vizsgált iskolákban „van-e ilyen
szerepet betöltő pedagógus”: sebellátó (31,7%), javító, tudós, pénzügyes, ünneprendező,
mókamester, nyomozó, szokások ismerője, művelődéshobbis, újonc, anyáskodó (12%),
gyermekvédő, társadalmi munkavezető, megközelíthetetlen (10,2%), gyerekekkel szót
értő (10%), rendteremtő, kiránduló, bogaras, gyerekek bizalmasa (7,7%) esendő, szerelmesek belé a gyerekek (6,4 %).
Tünetértékűnek tekinthetjük, hogy a vizsgálatban szereplő, a „szülőkkel különösen
szót értő” tanár definicióját 0%-ban találták a megkérdezettek az iskolában bárkire is jellemzőnek!
A szerepek többsége az iskolai feladatokról szól. Két tényt állapíthatunk meg ezekből
az arányokból a diákokkal való kapcsolatra vonatkozóan. Egyrészt létezik a gyerekekkel
intenzív érzelmi kapcsolatot fenntartó, támogató (12%), nyílt baráti (10%) és bizalmas
tanár (7,7%), másrészt, mint ahogy a százalékos értékekből látható, ezek ritkák, az iskoláknak kis százalékában fordulnak egyáltalán elő. A vizsgálat régen készült, s ezért joggal
mondhatjuk, hogy a mai iskolák tanár-diák viszonyaira vonatkozóan ezek az adatok nem
irányadóak, a vizsgálat által felvetett kérdések azonban elgondolkodtatóak. Gyakorló tanárként ezért érdemes ezekkel a szempontokkal foglalkozni, akár magunk is megkérdezhetjük ezekről diákjaink véleményét. A tanár-diák viszony természete, valamint a tanárok
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és a szülők kapcsolata két olyan kérdéskör, ami jelentősen befolyásolja az iskola légkörét,
és amelyekben például az alternatív iskolák megpróbálnak radikális javulást elérni (lásd
részletesebben a 28. fejezetben).

Önértékelés és csoporthelyzet
A csoporthoz tartozás javítja a személyek közérzetét. Nem mindegy azonban, hogy a csoportban milyen pozíciót foglal el valaki. Mint a bohóc példáján is láttuk, a szereppel rendelkezés előnyös az ember számára, még akkor is, ha ez a szerep nem minden szempontból pozitív. Azt biztosítja, hogy fontossá válik a csoportnak, számon tartják, figyelnek rá.
A csoportban elfoglalt hely és az önértékelés kölcsönösen hatnak egymásra. A jó pozíció
emeli az önértékelést, ugyanakkor a pozitív – de nem irreális – énképpel rendelkezők
jobb pozíciókat is vívnak ki magabiztosságuk révén a csoportban. Ez a magyarázata annak, hogy az iskolai helyzetekben is a csoportban elfoglalt hely megszerzése érdekében
sokszor negatív eszközökhöz is folyamodnak azok a diákok, akik e nélkül a hierarchia aljára kerülnének. Például a teljes zsebpénzét a büfében az osztálytársak megvendégelésére
költő gyereket viselkedésében sokkal inkább a magát elfogadtatás vágya hajtja, mint az
önzetlen ajándékozási vágy. Ugyanígy a társas pozíció és az önértékelés együttes problémája húzódhat meg a feltűnő öltözködés, az extravagáns vagy agresszív viselkedés mögött is.


AZ EMBEREK KÖZTI VONZALOM

A csoport tagjai közti érzelmi kapcsolat az egyik meghatározó eleme a csoport életének.
Természetesen nemcsak a csoportfolyamatokat befolyásolja az érzelmi kapcsolat, ennek
pozitív és negatív oldala egyaránt, hanem a társas élet minden területét. A szocializáció
folyamatának kezdetétől, az anya-gyerek kapcsolattól a barátságok alakulásán át a szerelemig és a munkatársi kapcsolatokig az interakcióban részt vevő személyek közti vonzalom
vagy ellenszenv fontos szempont. Azért tárgyaljuk ezt a témát a csoportfolyamatokkal
kapcsolatban, mert a csoportok fejlesztésének nagyon hatékony eszköze a csoporttagok
közti rokonszenv kialakulásának elősegítése. Ehhez pedig a vonzalom okainak megértése
hasznos támpontokat nyújt számunkra.

Módszertani dilemmák és a laboratóriumi vizsgálatok nehézségei
Módszertani szempontból a vonzalom vizsgálata korántsem egyszerű. Már maga a fogalom is két, egymással nem szükségszerűen összefüggő kérdéskört takar: a szeretetreméltóságot és a másik személy iránti csodálatot (Forgács 1989). A szeretett személynek nem
kell szükségszerűen kiváló tulajdonságokkal rendelkeznie, kompetensnek lenni, a csodált
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személyeknél viszont éppen ezek a kiváló tulajdonságok a csodálat okai. Ez utóbbi kategóriába tartozik a munkatársként való kívánatosság is. Már iskolai feladatok esetén is
megfigyelhető, hogy az osztálytársak milyen jól tájékozódnak abban a kérdésben, hogy
bizonyos feladatokat kivel jó végezni. Nézzünk egy igazán mindennapi példát! Ha nincs
az osztályban állandó ültetési rend, a dolgozatírás előtt jól megfigyelhető, hogy a jó tanulók „népszerűsége” milyen nagyfokúvá válik, mindenki melléjük akar ülni. Ez azonban
nem lényegtelen a személyek csoportban tartósan elfoglalt helye szempontjából sem. Az
így megszerzett népszerűség hatásai általában a dolgozatírás után is érződnek. A legjobb
barát kiválasztásánál azonban a matematikatudásánál lényegesen fontosabb, hogy a barátnak számunkra vonzó személyes tulajdonságai legyenek.
A tényleges kapcsolatok, különösen a barát vagy a kedvesünk kiválasztása esetén a
szeretetreméltóság a döntő szempont. Ebben meglehetősen szubjektív elemek játszanak
szerepet, például egy nyugodt, visszahúzódó gyerek számára, aki szereti a csendes játékokat, nem vonzó egy temperamentumos társ, akinek állandóan sziporkázó ötletei vannak.
A változatosságot kedvelő, ingerkereső gyerekeknek viszont éppen egy ilyen barát a legvonzóbb.
A másokról formált benyomás alakulásában, ami nem feltételez tényleges interakciót,
sokkal nagyobb az emberek közti véleményegyezés. Ebben a kiválóság, a csodálatot kiváltó vonzó tulajdonságok játsszák a döntő szerepet.
Maga a szeretetreméltóság se ilyen steril fogalom, érdemes különválasztani a szeretet
és a szerelem kérdését. Nem szeretnénk itt most kitérni a „Lehet-e igaz barátság szerelem
nélkül fiú és lány közt?” kérdésére, azt azonban jelezzük, hogy maga a szerelem is nagyon
sok formát ölthet a szenvedélyszerelemtől a társszerelemig. Az előbbiben az érzelmi állapot dominál, míg az utóbbiban az egymás iránt érzett ragaszkodás a döntő motívum.
Tanárként valószínűleg a szerelem kérdéskörébe nem fogunk belebonyolódni, hacsak tanítványaink meg nem tisztelnek az ez irányú kérdéseikkel, magánemberként azonban a
téma szinte mindenkit érdekel, ezért jelezzük, hogy további izgalmas részleteket találnak
például Atkinson és munkatársai (1999) művében.
A vonzalommal kapcsolatos vizsgálatok alapvetően két kutatási stratégiát követnek,
egyrészt laboratóriumi kísérletekben, másrészt a ténylegesen kialakuló kapcsolatokban
tanulmányozzák a vonzalom okait. Mint a továbbiakban látni fogjuk, két témakör különösen alkalmas arra, hogy kísérleti helyzetekben teszteljük: a fizikai vonzerő és az is
merősség.
A laboratóriumi kísérletek előnyei (lásd 1. fejezet) a vonzalom vizsgálatánál azonban
kifejezett hátránnyá is válhatnak. Amikor a laboratóriumban egyetlen változót teszünk
a vizsgálat tárgyává, például a fizikai tulajdonságoknak a vonzalomban játszott szerepét
vizsgáljuk, akkor olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben a vizsgált jellemzők szolgálnak csak támpontul a személynek a benyomásai kialakításához. Ezért ezen a területen
különösen fontos a tényleges emberi kapcsolatok vizsgálata. Ilyenkor azonban a szempontok komplexitásának korántsem egyszerű problémájába ütközünk.
A vonzalommal kapcsolatban felhalmozódó számos kutatási eredmény alkalmazhatóságának megítélésében lényeges szempont, hogy milyen körülmények közt mutatták
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ki ezeket az eredményeket, mert a tanulságok alkalmazhatóságát, az általánosíthatóság
mértékét ebből tudjuk megítélni. Ezért az egyes szempontoknál bemutatjuk a kutatási
módszerek jellemzőit is.

A vonzalom okai
A fizikai vonzerővel kapcsolatban a vizsgálati eredmények egyértelműek, a szép külsővel
rendelkező személyek egyben rokonszenvesebbnek is tűnnek számunkra. Mint ahogy a
személypercepció kérdéskörének tárgyalásánál megmutatjuk (lásd 24. fejezet), ez a jelenség többek közt a holdudvarhatással magyarázható. A szép külsejű emberekről más
vonzó tulajdonságokat – kedvesség, megbízhatóság stb. – is feltételezünk, és ezért keressük a társaságukat.
Óvodáskorú gyerekeknél is kimutatható, hogy a fizikailag vonzó társaikat jobban
kedvelik (Dion–Berscheid 1971, idézi Aronson 2002), mint az előnytelenebb külsejű
gyerekeket. Hasonlóan befolyásolja a szépség a társakhoz való hozzáállásunkat minden
életkorban, annak ellenére, hogy tisztában vagyunk ennek irracionalitásával.
Dion felnőtt nőket kérdezett arról, hogy agressziót elkövetett gyerekeknek milyen
büntetést tartanának célszerűnek (Dion 1972, idézi Aronson 2002). Az agresszív cselekedet leírása mellé a kísérleti személyek egyik csoportja egy vonzó, a másik csoport viszont egy kevésbé vonzó gyerek képét kapta. Az alkalmasnak tartott büntetés kisebb volt
a szép fénykép esetén, és úgy ítélték meg, hogy a kedvező külsejű gyerekekről kevésbé
feltételezhető, hogy a jövőben hasonló cselekedetet követnek majd el.
Van-e valami racionális alapja a külső alapján hozott ítéleteinknek? Elgondolkodtatóak
azok a kísérletek, amelyek azt vizsgálják, hogy a fizikai külső hogyan befolyásolja az emberekkel való bánásmódot, és ez hogyan hat vissza az egyén viselkedésére. Egy kísérletben
(Snyder–Tanke–Berscheid 1977, idézi Smith–Mackie 2001) férfi egyetemi hallgatóknak
telefonon kellett beszélgetni egy hölggyel, akinek megkapták a fényképét is. Egyik beszélgetőpartner sem tudta a kísérlet célját. A férfiak nem a tényleges beszélgetőtárs fényképét
kapták, hanem egy részük egy feltűnően szép beszélgetőpartnert ábrázoló fényképet, mások egy kevésbé vonzót. A férfiak viselkedése aszerint változott, hogy milyen fizikai külsejűnek képzelték a fénykép alapján a partnert. A „szép” nőhöz kedvesebbek voltak, és nagyobb
érdeklődést mutattak iránta. Eddig nincs is miért csodálkoznunk a történteken. A kísérlet
ott kezd izgalmassá válni, hogy ez hogyan hatott vissza a partnerek viselkedésére. Ugyanis a
nők viselkedése is a velük való bánásmód szerint alakult, a kedvesség belőlük is kedvességet
és magabiztosságot váltott ki. A kísérlet szép példája az önmagát beteljesítő jóslat jelenségének (lásd 24. fejezet), ugyanakkor a gyerekekkel való bánásmódra vonatkozó tanulságokkal is szolgál. Ha a gyerekek eltérő bánásmódban részesülnek a külsejük alapján, akár
kortársaiktól, akár a felnőttektől, akkor a „szép” gyerekeknek sok pozitív visszajelzésben van
részük, ami az ő szempontjukból kedvező, és ezt nem is lenne jó megváltoztatni. A baj ott
kezdődik, hogy az előnytelen külső elutasítást is vált ki a környezetből, és a barátságtalan,
gátlásos vagy agresszív viselkedés ennek az elutasításnak lehet a következménye.

158



ÖTÖ D IK RÉ S Z. társas kapcsolatok és a személyközi viszonyok

Kit tartunk szépnek?  A szépség nem változatlan, objektív mércével mérhető fogalom,

kultúránként és koronként is változik. Az egyik sok elégedetlenséget és a gyerekek körében csúfolódást is kiváltó tulajdonság a kövérség, illetve a soványság.
Alsó tagozatos gyerekekkel egy kísérletben (Staffieri 1972, idézi Hetherington et al.
1978) még csak nem is képeket, hanem csupán sovány, arányos és kövér gyerekek képének körvonalait mutatták. A gyerekek ezek alapján is véleményt formáltak, és az arányos
testalkathoz kedvező tulajdonságokat és viselkedési hajlamot, a kövérhez kellemetlen jellemzőket társítottak. A sovány alkat esetén a fiúk és lányok közt különbség volt, míg a fiúk
kedvezőtlen, a lányok kedvező tulajdonságokat társítottak a sovány alkathoz. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nők körében divat a soványság. Ezt egyébként énképvizsgálatokban is tetten érték a kutatók, amíg a férfiak a testalkatukat az ideálishoz közelinek tartották, addig a nők az ideális alkatot a sajátjukénál soványabbnak ítélték (Cole–Cole 1997).
Ennek a szépségideálnak nem csupán a rokonszenv alakulásában, hanem az énkép
alakulásában is szerepe van, és feltételezhető, hogy a kettő egymást erősítő folyamat. Akit
szebbnek találunk, azzal a való életben is kedvesebben bánunk, mint ahogy tették ezt
az előbb ismertetett telefonos kísérletben, és aki a környezetében kedvességet tapasztal,
maga is barátságosabb lesz. Ugyanígy a rossz társas helyzet gyerekek körében gyakran
vezet ahhoz, hogy a kicsúfolt „pufi” erőszakkal próbálja megvédeni magát, tovább rontva
ezzel a társas helyzetét.
A fizikai vonzerő a tényleges társas helyzetben is szerepet játszik. Ezt tapasztalták egy
9–14 éves fiúk körében végzett vizsgálatban is (Kleck–Richardson–Roland 1974, idézi
Hetherington et al. 1978). Kéthetes nyári tábor előtt megítéltették a résztvevőkkel egymás fényképeit. A táborozás végére a gyerekek tényleges népszerűsége a fénykép alapján
megmért vonzerő szerint alakult, a legvonzóbbak lettek a legnépszerűbbek. Azt tapasztalhatjuk ezekből a vizsgálatokból, hogy nem csupán az első benyomást határozza meg a
külső, hanem hosszabb távon is befolyásolja a társas kapcsolatokat.
További kísérletek arra is rámutattak, hogy kifejezetten keressük a vonzó emberek
társaságát (Smith–Mackie 2001). Különösen igaz ez olyan helyzetekre, ahol férfi kísérleti
alanyok női asszisztenssel kerültek kapcsolatba, és fordítva, női kísérleti személyek férfi
kísérletvezetővel.
Egy esetben azonban szigorúbbak vagyunk a vonzó külsejű emberekhez, mégpedig
akkor, ha visszaélnek a szépségükkel, azt használva vesznek rá valakit egy számára hátrányos dologra. Jó ezt szem előtt tartani, amikor a jó benyomás érdekében olyan helyzetekben komponálják meg a külsejüket a diákok, mint a feleltetés, vizsga, érettségi. Ilyenkor a
tanár néha joggal érzi azt, hogy nem megengedhető eszközökkel próbálják befolyásolni,
és esetleg éppen ez vezet a teljesítmény leértékeléséhez. Ezért sokszor előnyösebb, ha
ezekben a helyzetekben jól definiált normák határozzák meg az elvárt viseletet (pl. konzervatív ünneplőruha).
A külső azonban mégsem „végzetes”, nem minden előnytelen külsejű gyerek népszerűtlen, és a szépség önmagában nem garantálja a hosszú távú sikert. A döntő pontok ebben a folyamatban a csúfolódás és az előnytelenebb külsejű gyerek erre adott reakciója.
Bizonyára ismerünk „mókás” külsejű, önmaga „fogyatékosságát” kifigurázó, szeretetre
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20.2. KÉP  Egy hosszú
barátság kezdete?
A korai társas kapcsolatok
még esetlegesek

méltó embert is, aki humorral képes leszerelni ezeket a támadásokat. Ez azonban egy nehezen kialakítható, ritka tulajdonság. Mit tehetünk iskolai helyzetben? Két dolgot: egyrészt, hogy nem engedjük a bántó megjegyzéseket, ebben elsősorban a csoportlégkör
formálása, a segítő hozzáállás erősítése fontos; másrészt segítsük elő, hogy a gyerekek
minél jobban és sokoldalúbban ismerjék meg egymást.
Ismerősség  Az ismerősség önmagában is vonzóvá tesz valakit, a szokatlan, furcsa, új
dolgok tartózkodást váltanak ki bennünk a személyek megítélésében is. Szemléletesen
illusztrálják ezt a laboratóriumi kísérletek. Az egyikben egy sok fényképből álló sorozatot
mutattak a személyeknek. A képek egy része csak egyszer szerepelt, mások kétszer-háromszor, volt olyan is, amelyik tízszer ismétlődött. A képsorozat elég hosszú volt ahhoz,
hogy ez ne legyen feltűnő. Miután megnézték a képeket, azt kellett megítélniük, mennyire kedvelnék az adott embereket. Az összefüggés lineáris, minél gyakrabban láttak egy
fényképet, annál szimpatikusabbnak tartották (Zajonc 1968, idézi Atkinson et al. 1999).
Ennél még meglepőbb, hogy a saját tükörképünk szimpatikusabb, mint a rólunk készült fénykép. Egyetemista lányoknak a róluk készült fényképet és annak tükörképét mutatták, majd ugyanezt a sorozatot ítéltették meg a barátaikkal és a kedvesükkel. Míg a
személyek 68 : 32 arányban a tükörképet találták vonzóbbnak, vagyis azt, ahogy általában
látják magukat, addig a kívülállók 62 : 38 arányban a valóságos arcot tartották vonzóbbnak (Mita–Dermer–Knight 1977, idézi Atkinson et al. 1999).
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A csoportok alakulásakor gyakran átéljük ezt a hatást, ha sokszor nem is tudatosul bennünk. A még ismeretlen csoporttársak nem tűnnek első látásra szimpatikusnak, de alig telik
el egy-két hét, és örömmel üdvözöljük egymást. Sok lehetőség is van a tanítás során, hogy
feladatvégzés ürügyén közelebbről megismertessük egymással azokat a gyerekeket, akik
maguktól nem kezdenének egymással ismerkedni. Természetesen nem lesz mindenki barátunk csak azért, mert jól ismerjük, de egy-két kivételtől eltekintve igaz az, hogy ha sokat
tudunk valakiről, az szimpatikusabbá is teszi őt számunkra, mint amilyen ismeretlenül volt.
A furcsa név hatása  Az ismeretlenség negatív hatásának egyik érdekes példája a furcsa
név szerepe a vonzalom alakulásában. Első osztályos tanulókkal ismeretlen gyerekek nevét
ítéltették meg, és ugyanezeknek a gyerekeknek a tényleges osztálytársai is megítélték a gyerekek vonzerejét (McDavid–Harari 1966, idézi Hetherington et al. 1978). A vizsgálatban
szoros összefüggés mutatkozott a gyerekek vonzereje és a nevük megítélése közt.
Még inkább elgondolkodtató, hogy olyan vizsgálatok is vannak, ahol az általános iskolai tanárok dolgozatokra adott jegyeinek a változását vizsgálták a nevek átírásának hatására. Ugyanazokra a 4–5. osztályosok által írt fogalmazásokra egyszer gyakori, kedvelt
keresztnevet, a másik esetben ritka, furcsa neveket írtak. A kevésbé vonzó nevű gyerekeknek tulajdonított dolgozatokra a pedagógusok átlagosan majdnem egy teljes jeggyel
gyengébb osztályzatokat adtak (Harrari–McDavid 1973, idézi Forgács 1989). A nevek
vonzereje időről időre változik. Vannak divatos, és kezdetben különleges, de divatossá
váló nevek. A nevek vonzerejében vannak szubjektív tényezők is. Ha tanárként egyik
kedvenc tanítványunkat Örköndnek vagy Aritának hívták (vagyis nagyon ritka előfordulású néven), akkor ez a név következő viselőjét akár vonzóvá vagy negatívvá is teheti
számunkra, és erre tanárként különösen érdemes tudatosan figyelni. Másrészt nem árt
figyelni arra, hogy egy gyereknek nem támadnak-e a neve miatt nehézségei, például nem
csúfolják-e a név furcsasága miatt. Segíthet ilyenkor a név jelentésének vagy híres viselőinek a felkutatása a diákokkal közösen.
Közelség  A közelség fokozza a barátságok kialakulásának esélyét. A barátok választásá-

nál az elérhetőség fontos szempont, még akkor is, ha ez nem tudatosul bennünk. Sokkal
több barátot választunk a közvetlen lakókörnyezetünkből, mint a távolabb lakók közül.
Ebben szerepet játszik, hogy a gyakori véletlen találkozások és a közelség miatt könnyebben fenntartható a kapcsolat. Newcomb (1973) egy több évig tartó vizsgálatában a főiskolai kollégiumba névsor szerinti rendben költöztette az önként jelentkezetteket. A pár
hónap múlva végzett szociometriai vizsgálatban azt tapasztalta, hogy az egymás közelében lakók közt sokkal nagyobb valószínűséggel alakultak ki barátságok. A legvalószínűbben a szobatársak, majd az azonos emeleten lakók közt szövődtek kapcsolatok, a más
emeleten lakók közt a kapcsolat lényegesen lazább volt. A közelség önmagában nem garantálja, hogy a kapcsolatok ki is alakulnak, de a közelség és az ezzel járó gyakori érintkezés az egyik legfőbb oka a vonzalom kialakulásának. Ebben a vizsgálatban egyes szobákban hasonló nézeteket valló, másokban nagyon különböző diákokat helyeztek el. A második évben már a nagyon különböző szobatársak közt is barátságok szövődtek.
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Az iskolai osztályban is megkönnyíti a barátkozást, ha két olyan gyereket ültetünk egymás
mellé, akik „alkalmas” padtársak, akik temperamentumban, hozzáállásban egymásnak megfelelő társak lennének, de maguktól nem találnak
egymásra az osztályon belül.
Az iskolapszichológusok munkájában is
megfigyelhető a közelség vagy távolság szerepe.
A tanárokkal való kapcsolat kialakítását megkönnyíti vagy megnehezíti az iskolapszichológus szobájának elhelyezkedése az iskolán belül.
Ha ez olyan helyen van, amely lehetőséget ad
a kötetlen találkozásokra, akkor gyorsabban,
zökkenőmentesebben sikerül a beilleszkedése
a szervezetbe, ha viszont az épület egy eldugott
zugában helyezkedik el, akkor a találkozás lehetősége is csökken.
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A felnőttek
furcsák néha.
Azt hiszik,
elég összeterelni
két „alkalmas korú” gyereket,
és a két gyerek
automatikusan jó haver lesz.
Szeretném összeterelni
papát
találomra egy „alkalmas korú”
bácsival
és megnézni, összehaverkodnak-e.
(Ingrid Sjöstrand:
A felnőttek furcsák néha)

20.3. KÉP  A felnőttek furcsák néha

Eddig a vonzalom kialakulásában olyan tényezőket tárgyaltunk, amelyek valamilyen értelemben külsők: a személy fizikai megjelenése, illetve az érintkezést befolyásoló, rajtunk
kívül álló okok. A rokonszenv alakulásában természetesen a belső tulajdonságok szerepe
is nagy.
A kiemelkedő képességek vonzóvá teszik a személyt. Kedveljük azokat az embereket, akik okosak, sikeresek, kellő önbizalmuk van. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban egy
érdekes jelenség figyelhető meg, amit leégési effektusnak neveznek. Ha egy kiváló képességekkel rendelkező ember hibát követ el, akkor a népszerűsége nem csökken, hanem
növekszik. Egy kísérletben (Aronson 2002) a személyeknek egy szellemi vetélkedőről
készült hangfelvételt kellett végighallgatniuk, és meg kellett ítélniük a szereplők vonzerejét. A magnófelvétel két változatban készült, amit két független csoport ítélt meg. Az
egyik játékos kiváló teljesítményt nyújtott, és mindenki őt találta a legrokonszenvesebbnek. Volt azonban egy epizód a vetélkedőben, amelyben a résztvevőket kávéval kínálták.
Az egyik változatban azonban a sikeres versenyző magára öntötte a kávét. Ebben az esetben a megítélése még pozitívabb volt, mint e nélkül a baki nélkül.
Ezt a jelenséget figyelték meg akkor is, amikor John Kennedy – az Egyesült Államok
kétségtelenül egyik legnépszerűbb elnöke – 1961-ben elrendelte a Kuba elleni katonai
akciót, amely a disznó-öböli háború néven az USA történetének egyik legnagyobb katonai kudarca volt. Ezután John Kennedy népszerűsége nem csökkent, hanem nőtt.
Mi ennek a jelenségnek a magyarázata? Laboratóriumi körülmények közt végzett
vizsgálatok is azt mutatják, hogy a problémamegoldó csoportokban a kiváló képességű
és leginkább ötletgazdag csoporttagok nem a legnépszerűbb tagjai a csoportoknak. Azokat az embereket kedveljük jobban, akik nem olyan tökéletesek, könnyebben össze tudjuk magunkkal hasonlítani őket. A leégési effektus nem mindenkire gyakorol egyforma
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mértékben hatást. Férfiak esetén erősebben kimutatható, és a férfiak közül is a közepes
önértékelésűek kedvelik jobban a hibázó társat, az alacsony önértékelésűek a „tökéletest”
tartják vonzóbbnak. Gyanítható, hogy alacsony önértékelésű személyek a kiváló társakkal eleve nem hasonlítják össze magukat.
A személyek jellemzőinek hasonlósága  Az ellentétek vonzzák egymást vagy a hason-

lóság váltja ki a vonzalmat? Nem kell nagyon megerőltetnünk az emlékezetünket, hogy
mindkettőre találjunk példát a saját életünkből is. De kit találunk általában vonzóbbnak?
A hozzánk hasonló vagy a nagyon is különböző embereket?
Kétségtelenül vannak olyan tulajdonságú emberek, akik jól kiegészítik egymást. A határozott, másokat vezetni tudó, domináns emberek jól kijönnek az alárendelt, határozatlan csoporttagjaikkal, beosztottaikkal. Együtt játszó gyerekek közt is megfigyelhető, hogy
van olyan gyerek, aki szinte gyűjti maga köré azokat a társakat, akiket vezethet. A szisztematikus vizsgálatok mégis azt igazolják, hogy a barátság és a párkapcsolat is döntően a
hasonlóságokra épül. Kiegyensúlyozott kapcsolatok sokkal gyakrabban szövődnek a hasonlóság, mint a különbözőség alapján. A hasonlóság kiterjed olyan tényezőkre is, amit
nem feltétlenül gondolnánk: a fizikai vonzóság mértékében, testmagasság, szemszín, a
társadalmi helyzet, iskolai végzettség, értelmi képességek, vallási, filozófiai és politikai
nézetek, faj, bőrszín hasonlóságára (Atkinson at al. 1999; Smith–Mackie 2001). Sőt a
csoportban elfoglalt hely is befolyásolja a barát választását. Az iskolai osztályokban a hasonló presztízsűek gyakrabban választják egymást. Gyakori probléma az iskolai osztályokban, hogy a perifériára szorult, gyakran deviáns, népszerűtlen gyerekek egymásra
találnak. Ennek sokszor nem a köztük lévő magatartásbeli vagy normarendszerbeli hasonlóság, hanem a hasonló csoporthelyzet az oka. Ezek a gyerekek nem remélhetik, hogy
a nagy presztízsű csoporttagok barátkoznak velük. Az elszigetelődő, de kezdetben magatartásukban nem deviáns gyerekek gyakran feláldozzák a kezdeti normakövető magatartásukat a barátságért, és így válnak a csoport problémás tagjaivá.
Newcomb korábban már említett vizsgálatában (1961) a nézetrendszerek hasonlóságának szerepét is vizsgálat tárgyává tette. Két tanulsággal szolgáltak ezzel kapcsolatban
a vizsgálatok. A kezdeti attitűdhasonlóság elősegíti a barátságok kialakulását. A gyakori
érintkezés hatására azonban a kezdeti nézetkülönbség ellenére is kialakulnak barátságok.
A nézetek ugyanakkor az érintkezés hatására közelednek is egymáshoz, a felsőbb évesek
nézetei lényegesen nagyobb hasonlóságot mutattak, mint az első évfolyamra járóké.
A szívességtevés hatása  Kedveljük azokat az embereket, akik szívességet tesznek nekünk. Általában a rokonszenv kifejezéseként értékeljük, ha mások erőfeszítéseket tesznek
értünk. Sőt akkor is rokonszenvesebbé válik az a személy, aki hasznunkra válik, ha nem
szándékosan okozott nekünk előnyös dolgokat. Ha egy osztálytársunk hosszasan felel, és
ezzel megússzuk a felelést egy olyan órán, amire nem készültünk, akkor számíthat a szimpátia növekedésére. Egy kísérletben (Lott–Lott 1960, idézi Aronson 2002) gyerekeknek
azt a feladatot adták, hogy egy képzeletbeli aknamezőn jussanak át. A terem meghatározott pontjaira lépők kiestek a játékból. Ebben a próba szerencse helyzetben az egyetlen
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támpont az volt, hogy az előző játékos hova lépett. Ha az egyik gyerek szerencsésen célba
ért, akkor az utána jövő az ő nyomán lépve szintén szerencsével járt. A játék végén a gyerekek jobban kedvelték azokat a társakat, akiknek a révén ők is célba értek, mint azokat,
akik nem nyújtottak ily módon segítséget.
Nem szeretjük azonban azokat az embereket, akik azért tesznek szívességet nekünk,
mert ezzel el akarnak érni valamit. Nincs például annál kínosabb, mint ha a kétes osztályzatra álló diákunk beállítana az osztályozókonferencia előtt egy csokor gyönyörű rózsával. Még akkor is kellemetlenül érintene, ha magyarázatul hozzáfűzné, hogy a saját
kertjükből származik.
Dicséret, kritika hatása  A dicséret és kritika hatása egyaránt lehet kedvező és kedve-

zőtlen. Kedveljük azokat az embereket, akik dicsérnek bennünket, kivéve azt, ha hátsó
szándékot sejtünk mögötte. Ha a barátunkat meg akarjuk kérni, hogy segítsen a másnapi
dolgozatra felkészülni, jobban tesszük, ha nyíltan előhozakodunk a kérésünkkel, mint ha
hosszasan dicsérjük az önzetlenségét.
A kritikát senki sem hallgatja szívesen, azonban ha egy megalapozott bírálat hatására
növelni tudjuk a teljesítményünket, az akár egy barátság alapja is lehet. Képzeljük el, hogy
hosszasan dolgozunk az iskolai ünnepség tervén az osztállyal. Egy színdarabot készítünk,
a kollégák be-benéznek a próbákra. Jólesik a dicsérő szó, de mi is érezzük, hogy az előadás még nem az igazi. Akkor jön egy felsőbb éves diákunk, aki pár élcelődő megjegyzést
tesz, konkrét kifogásokkal tarkítva. Nem esik jól, de elkezdünk gondolkozni, és a végén
jó ötleteink támadnak, aminek eredményeképpen nagy sikert hoz az előadás. Ilyenkor a
kritikus szimpatikussá is válik a szemünkben. Különösen, ha a jól sikerült előadás után
egy-két elismerő szót is mond.
Ezt a jelenséget, tudniillik a kezdeti állásponthoz képest a vélemény változásának
hatását is vizsgálták (Aronson 2002), és azt tapasztalták, hogy a legrosszabb érzéseket
természetesen a kezdeti jó vélemény negatívba fordulása váltja ki, kissé elviselhetőbb a
csökönyösen negatív vélemény, közepesen vonzó a kezdettől pozitív vélemény, és a legkellemesebb számunkra, ha valaki kezdeti negatív vélemény után talál bennünket rokonszenvesnek vagy elismerésre méltónak. Ilyenkor az az érzés is megfogalmazódik bennünk, hogy az illető alaposan meggyőződött arról, hogy megalapozott a rólunk alkotott
pozitív véleménye.
A tanári pályán is gyakran átéljük, hogy a diákok véleménye változik rólunk. Sokszor
fáradságos feladat a diákok előítéletét leküzdeni, de akinek sikerül, jobb és tartósabb kapcsolatot alakít ki a diákokkal, mint ha a kezdeti jó benyomást kell csupán fenntartania.

A vonzalmat magyarázó elméletek
A csereelmélet  Thibaut és Kelley (1959) elképzelése szerint a kapcsolatok fenntartását, illetve megszakítását a kapcsolattal járó nyereségek és költségek arányával magyarázhatjuk. Minden barátságban kell áldozatokat hoznunk, például a barátunk kedvéért az ő
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kedvelt szórakozását választjuk azért, hogy együtt tölthessük a délutánt. Ezért cserébe
élvezzük a társaságát, esetleg segít a lecke elkészítésében. A csereelmélet szerint addig
marad fenn egy kapcsolat, amíg mindkét fél számára elegendő nyereségeket biztosít ahhoz, hogy a költségeket érdemes legyen vállalni. Ez az elmélet nem tud minden helyzetet
megmagyarázni, de általában kielégítő módon, sőt időnként frappánsan megindokolja,
hogy miért maradnak fenn olyan kapcsolatok, amelyek látszólag össze nem illő társak
közt szövődnek. A közelség, a szívességtevés, a dicséret és az előrevivő kritika rokonszenvet növelő hatásában például kézenfekvő a nyereség.
Kognitívdisszonancia-redukció  Festinger elmélete (2000, lásd 26. fejezet) éppen azokban a helyzetekben siet a segítségünkre, amikor a csereelmélet nem tud magyarázattal
szolgálni, vagyis azokban a helyzetekben, ahol az általunk kifejtett nagyobb erőfeszítés
esetén tapasztalunk nagyobb vonzalmat. Az erőfeszítés igazolása a magyarázata annak,
hogy ha egy csoportba nagy próbatétel árán kerülünk be, akkor vonzóbbnak találjuk,
hogy a csoporthoz tartozhatunk. Aronson és Mills (1981) vitacsoportokat hirdettek
egyetemista lányoknak a szexuális élet problémáinak megvitatására. A csoportba kerüléshez egyeseknek felvételi vizsgát kellett tenniük. Egyik részüket ráadásul kínos procedúrának vetették alá – egy vizsgáztató férfi előtt obszcén szavakat és erotikus regényrészleteket kellett felolvasniuk. A másik csoport feladata a szexualitással kapcsolatos, de szalonképes szavak felolvasása volt, míg a kontrollcsoport felvételi nélkül került a csoportba.
Ezután mindenkivel ugyanazt a vitaülést hallgattatták végig, elhitetve velük, hogy élő vitát hallanak. Ez az óra gondosan úgy volt összeállítva, hogy a lehető legunalmasabb legyen, hogy még véletlenül se találhassa valaki vonzónak. Végezetül megkérdezték a résztvevőktől, hogy mennyire volt számukra érdekes a vita. Akik próbatétel nélkül vagy kön�nyen kerültek a csoportba, azoknak nem tetszett különösebben a vita, míg azok, akik
nehéz próbát álltak ki, nagyon érdekesnek találták.
Ugyanígy magyarázható az is, hogy ha szívességet teszünk másoknak, akkor szimpatikusabbakká is válnak számunkra. Van azonban ennek egy fontos feltétele, nevezetesen,
hogy a vonzalom növekedése csak akkor következik be, ha az erőfeszítéseink sikerrel járnak. Ilyenkor ugyanis úgy érezzük, hogy a fáradságunknak azért volt értelme, mert az,
akinek segítettünk, meg is érdemli. Van ennek a jelenségnek egy nagyon kellemetlen párja, nevezetesen, hogy ha valakinek az érdekében fáradozunk, és erőfeszítéseink ellenére
nem járunk sikerrel, akkor az illető leértékelése következhet be. Ha ugyanis valaki érdemes a segítségünkre, mi erre készek is vagyunk, és mégsem sikerül, akkor saját magunkat
kellene hibáztatnunk ügyetlenségünkért. Ezt a kellemetlenséget azzal kerülhetjük el, ha
úgy érezzük, az illető mégsem érdemelte meg, hogy ennyire törődjünk vele.

Képzeljük el, hogy van egy nehéz sorsú tanítványunk, aki mindennap oda-vissza három óra hosszat utazik, hogy elérje a középiskolát. Nemcsak fáradt, és kevés ideje
marad a tanulásra, de otthon zsúfoltan is laknak, mivel több testvérével osztja meg a
szobáját. Ezért elhatározzuk, hogy kollégiumi helyet szerzünk neki. Minden követ
megmozgatunk, érvelünk, összeköttetést szerzünk, és végül sikerrel járunk. Örülni
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fogunk a sikernek, és valószínűleg még jobban igyekszünk vele törődni. De ha mégse
kapunk számára helyet, akkor jól tesszük, ha tudatosan figyelünk arra, hogy kudarcélményünk ne vezessen a diák leértékeléséhez.
A fentiekből még egy tanulság adódik. Ha meg akarjuk kedveltetni magunkat másokkal,
akkor nemcsak az a hatékony, ha mi szívességeket teszünk másoknak, hanem az is, ha mi
kérünk szívességet. Arra azért ügyelnünk kell, hogy a másik számára ez ne jelentsen akkora fáradságot, hogy esetleg megtagadja a szívességtevést.

Hogyan bánunk az idegenekkel és a barátainkkal?
Az emberek általában igyekeznek barátokat szerezni vagy legalábbis jó benyomást kelteni
másokban. A viselkedésüket nagymértékben befolyásolja, hogy feltételezésük szerint milyen fogadtatást várhatnak másoktól. Ha úgy tudjuk, hogy a másik személy számára szimpatikusak vagyunk, akkor a másik személy is vonzóbb lesz számunkra. Ha még kifejezett
kedvességet is tapasztalunk, az visszahat arra, hogy hogyan viszonyulunk mi a másik személyhez. A vonzalom vonzalmat szül. A folyamat körkörösen erősítheti egymást. Akiről
úgy tudjuk, hogy kedvel minket, azzal mi is kedvesen bánunk, és ezért további pozitív
visszajelzéseket kapunk. Ezzel épül a barátság.
De vajon hogyan bánunk meglévő barátainkkal? Ezt a kérdést is több szempontból
vizsgálták. Az egyik kutatásban (Clark–Mills–Corcoran 1989, idézi Aronson 2002) a
személyeket közeli barátjukkal vagy egy idegennel állították párba. A személy az egyik
szobában várakozott, miközben a párja a másik szobában feladatot oldott meg. A személyek egy része úgy tudta, hogy az előtte látható lámpák villogási sorrendje megváltozik,
ha a párja hamarosan a feladat végére ér, és megkapja azt a jutalmat, amit meg fog vele
osztani. A másik csoport úgy tudta, a villogás változása azt jelzi, hogy a személy segítségre
szorul. Azt figyelték, hogy a két különböző feltétel esetén hányszor néznek a személyek a
lámpára. Ha barát dolgozott a feladaton, akkor a segítségkérő jelzés esetén néztek többször a lámpákra, míg az idegen esetén a jutalmat jelző lámpákat figyelték gyakrabban.
Vagyis a barátnak készségesebben nyújtunk segítséget.
Korántsem ilyen pozitív a kép azzal kapcsolatban, hogy az idegenekhez viszonyítva
mennyi jutalmat adunk a barátnak. Ebben a kísérletben (Floyd 1964, idézi Aronson 2002)
is barátokat, illetve idegen gyerekeket állítottak párba, majd az egyik gyerek által nyert jutalmat meg kellett osztani. A kísérletben manipulálták a helyzetet, az esetek egy részében
a partner „fukar” volt, a másik részében „bőkezű”. Az idegen gyerek esetében úgy bántak a
kísérleti személyek a párjukkal, ahogy azok velük. A bőkezű gyereknek szintén bőven adtak a maguk nyereményéből, amivel remélhették, hogy barátot nyernek, a szűkmarkúnak
ők is szűken mérték a jutalmat. A barát azonban akkor kapta a legtöbbet a nyereményből,
ha ő maga szűken mérte a jutalmat, vagyis félő volt, hogy a személy elveszti a barátját.
A baráttól természetesnek vesszük, hogy jutalmakat kapunk tőle, és a jutalom elmaradásának van nagyobb információértéke. Sajnos ez a helyzet a dicsérettel és a kritikával
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is. A baráttól jövő elismerésnek kisebb jelentőséget tulajdonítunk, mint az idegenekének,
viszont a barát vagy a kedvesünk rosszallása sokkal rosszabbul esik, mint az idegeneké.
Ezért van az, hogy stabil kapcsolatokban a személyek ritkábban fejezik ki az elismerésüket egymás iránt, mint az épülőfélben lévő barátságokban. Érdemes azonban ezt egy
kicsit tudatosítani és törekedni az érzelmek nyíltabb megfogalmazására, hogy a kapcsolatok örömet nyújtsanak a tartós barátság esetén is.


A CSOPORTBAN ELFOGLALT HELY ÉLETKORI
ÉS EGYÉNI JELLEMZŐI

A népszerűség okainak változása az életkorral
Kisiskoláskortól kezdődően nemcsak időben állandó barátságok kialakulását, hanem a
kortárscsoportok társas viszonyainak stabilizálódását is megfigyelhetjük. Ebben nem kis
része van annak, hogy a szociális készségek fejlettsége lehetővé teszi a tartós és többirányú kapcsolatok kialakulását. Ebben az életkorban a vizsgálatok hangsúlya a társas készségek és a játéktevékenységek fejlődéséről az egyénnek a csoportban elfoglalt szerepére
helyeződik át. Az életkor növekedésével egyre állandóbb csoportszerkezet jellemző az
együttműködő csoportokban.
A csoportban elfoglalt helyre és a kortársak általi elfogadásra, mint az előzőekben láttuk, hatással vannak a személy tulajdonságai. Az előnytelen külső fizikai megjelenés, a
furcsa vagy különösen az agresszív magatartás minden életkorban rontja a társas helyzetet. A szociális ügyesség, empátia, konfliktusmegoldó képesség viszont általában jellemzi
a csoportban vezető szerepet játszó gyermekeket. A lányok kisiskoláskorban a nyugodtságot, az együttműködést, az agresszió hiányát, kiskamasz korban az agresszió kerülésén túl
a kiegyensúlyozottságot értékelik a népszerűség megítélésénél. Fiúk 9–11 éves korban az
ügyességet, bátorságot, korrektséget és vezetői rátermettséget, később emellett a barátságosságot hangsúlyozzák (Hetherington et al. 1978). A csoportban vezető és a periférián lévő
gyerekek kommunikációs stílusában is találunk különbségeket, az előbbiek idegen helyzetekben aktívak, kezdeményezőek, az utóbbiak viszont visszahúzódóak.

Az egyén helye a csoportban
A társas pozíció szempontjából a gyerekek nemcsak a népszerűségben különböznek, hanem
kortárskapcsolataik jellemzői szerint is. E szempontok alapján négy típust különítettek el:
 a népszerű a csoport részéről sok, túlnyomórészt pozitív választást kap;
 a szeretetre méltó kevés és túlnyomórészt pozitív választást;
 az elszigetelt kevés, általában negatív; míg
 a visszautasított sok és általában negatív választást mondhat magáénak.
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A népszerűség és az intim barátságok megléte egymástól függetlenül is jellemezheti a
csoporttagokat. A csoport népszerű tagjainak nem feltétlenül vannak „legjobb barátai”, és
az intim barátságok nem jelentenek feltétlenül kedvező helyet a csoportban. Viszont
mindkettő nyújt társas támogatást. Ezért a barátságok és a népszerűség kérdését érdemes
különválasztani.
Maxwell (1990) a társas helyzet mintázata alapján is különbségeket tárt fel a barátválasztásokban. 4–5 éves gyerekek választásaiban stabil jellemzőket talált, melyek alapján
három típust írt le. Vannak erős, kölcsönös választással rendelkező gyerekek; olyanok,
akik maguk ugyan egyértelműen választanak barátokat, de azok ezt nem viszonozzák; és
vannak olyanok is, akik nem érdeklődnek az intim barátságok iránt, hanem számos felszínes kapcsolatot tartanak fenn.
Az elutasított gyerekek csoportja nem egységes. Négy csoportot lehet megkülönböztetni az elutasított gyerekek között:
 agresszív gyerekek;
 előnytelen külsejűek (pl. kövér);
 éretlen, furcsa, bizarr viselkedésűek;
 minden előző szempontból átlagos gyerekek.

A felosztásból láthatjuk, hogy az elutasításnak vannak olyan összetevői, amelyek nehezen
köthetőek markáns tulajdonságokhoz. Ezeknek a gyerekeknek az elutasítása sem véletlenszerű. Coie és Kupersmidt (1983, idézi Vajda 2002a) ismeretlen kisiskolás fiúkból
alakított csoportoknál azt tapasztalta, hogy a korábban elutasított fiúk már két együttlét
után reprodukálták korábbi elutasított csoporthelyzetüket. Ennek az eredménynek nagy
jelentősége van annak a problémának a mérlegelésekor, hogy egy perifériára szorult vagy
kifejezetten elutasított gyerek helyzetén segíthet-e egy iskolaváltás. Az a szándék, hogy
„Hadd kezdjen tiszta lappal!”, csak ritkán valósul meg, mert ha a gyerek tulajdonságai
vagy viselkedése, különösen, ha agresszív magatartása váltja ki a csoport elutasítását, akkor az új csoportban ugyanolyan nehézségekkel kell számolnunk. A helyzetet még súlyosbíthatja az is, hogy az iskolaváltással egy már kialakult csoportba kellene beilleszkednie. Ezért ez a megoldás csak abban az esetben ajánlható, ha a csoport és az adott gyerek
össze nem illése tűnik vezető problémának.
A nemekre jellemző különbségek szempontjából még azt érdemes kiemelni, hogy a
barátkozás kiterjedtsége szempontjából a lányokra a kevesebb, de intenzívebb barátság,
a fiúkra a nagyobb létszámú, inkább a csoport által közvetített kapcsolatokon alapuló
társas kapcsolat a jellemző. A fiúk csoportjaira jellemzőbb a hierarchia, a vezető direkt
irányító szerepe. Szociometriai választásaiknál több a viszonzatlan választás, mint a lányoknál, és több az alacsonyabb státuszútól a magasabb státuszú felé irányuló választás,
míg a lányok viszonzatlan kapcsolatai jellemzően az azonos pozíciójúak felé irányulnak
(Vajda 2002a).
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A CSOPORTSZERKEZET FELTÁRÁSA: A SZOCIOMETRIA

A csoporton belüli kapcsolatok feltérképezésének általánosan használt módszere a szociometria. A mérési eljárás kidolgozása Moreno (1934) nevéhez fűződik, aki a csoporttagok közti érzelmi kapcsolatok, a vonzalom és ellenszenv alapján rajzolta meg a csoport
szerkezetét. A későbbi vizsgálatok az érzelmi viszonyokon túl a csoportban betöltött
funkciók és szerepek területét is bevonták a csoport szerkezetének elemzésébe. Ez az eljárás a több szempontú szociometria (Mérei 2004).
A szociometriai vizsgálatok az egyén helyzetét mindig egy adott csoporton belül vizsgálják. Azt mérik fel, hogy az egyént az adott csoport mennyire fogadja vagy utasítja el,
milyen az egyén helyzete a csoporthierarchiában a csoport többi tagjához képest. A zárt
körön kívüli kapcsolatok a vizsgálatban csak az elköteleződés és a befolyásolhatóság mértékének magyarázataként jelennek meg.

A több szempontú szociometria
Alapelvek  A vizsgálatot névvel kell végezni, hiszen az egyik alapkérdésünk a rokon-

szenvi választások egyoldalúsága vagy kölcsönössége. Ezért is, és a vizsgálat megbízhatósága miatt is, fontos különösen az iskolai helyzetekben a válaszolók támogatásának megnyerése a vizsgálathoz. A felméréshez használt instrukciónak tartalmaznia kell:

 A vizsgálat célját, ami általában a csoport jobb megismerése, a csoportlégkör fejlesz-

tése. Ehhez hasznos szempontok nyerhetők a vizsgálat alapján.
adatok kezelése a másik kiemelendő szempont: ki milyen formában kap információt az eredményekről? Ennek célszerű formája nem könnyű kérdés, ezért erre a
módszer ismertetése után térünk ki.
 Nagymértékben növeli az adatok megbízhatóságát, ha a választásnak tétje van: konkrét szervezési feladathoz, például együtt dolgozó csoportok összeállításához vagy kiránduláson a szobabeosztáshoz használjuk fel az eredményeket.
 A választható személyek körét, vagyis a csoport határait ki kell jelölni. Ez iskolai keretben általában nem okoz gondot, mert az iskolai osztályba tartozás egyértelmű csoporthatár.
 Célszerű a vizsgálatot az összes csoporttag jelenlétében és ott lebonyolítani, ahol a
csoport él. A cél az, hogy könnyen felidézhetőek legyenek a választandó csoporttagok. Ez az iskolai osztály esetén könnyen adódik, legjobb, ha olyan időpontot választunk, amikor mindenki jelen van. Ha mégis hiányzók vannak, ezek válasza utólag
pótolandó, és a választásnál ki kell emelni, hogy a hiányzókra is gondoljanak. Óvodások esetén éppen a könnyű elterelhetőség miatt célszerű a kikérdezést négyszemközt
végezni az öltözőben, ahol a jelek segítenek a csoporttagok felidézésében.
 A választható személyek számát nem célszerű megkötni, ha a csoport feltérképezése
a cél, de a konkrét személyek választása helyett csoportok nem jelölhetők meg, mint
 Az
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a „minden fiú”, az „egész osztály”. A spontán választásnál általában 3-5 személyt jelölnek meg a válaszolók, és ezt mint irányszámot érdemes is az instrukcióban közölni.
Kutatási célból a választandók számát korlátozni szokták a jobb összehasonlíthatóság
kedvéért.
 A kérdőív összeállításánál az életkori sajátosságokra ügyelni kell, és a kérdésekkel a
csoport által reálisan átélhető és konkrét helyzetekre kell rákérdezni. A kérdéseket feltételes formában fogalmazzuk meg. Kilenc év felett írásban csoportosan végezhető a
felmérés, fiatalabbaknál viszont csak szóban, beszélgetés keretében vagy tárgyak segítségével (postásjáték).
A kérdőív mindig a csoport sajátosságaihoz és a vizsgálat céljaihoz kell hogy igazodjon,
ezért az életkor szerint is változik. Példaként Mérei Ferenc középiskolások számára készített rövid kérdőívét közöljük kissé módosított formában, amit az azóta eltelt közel 50 év
iskolai változásai indokolnak (Mérei 2004, 144.).
Rövid kérdőív középiskolásoknak
1. Ha az osztály délutáni iskolai bulit rendezne, ki lenne a legalkalmasabb ennek megszervezésére?
2. Ha az osztály többnapos utazásra indulna, kivel ülnél szívesen együtt a vonatúton?
3. Ki az az osztálytársaid közül, aki valamilyen területen (tudomány, művészet vagy
egyéb) kiemelkedően tehetséges? Írd le a neve mellé azt is, hogy az illető miben tehetséges!
4. Ki tudná az osztályt leghatékonyabban képviselni a benneteket érintő iskolai ügyekben (DÖK, Diákparlament stb.)?
5. Osztálytársaid közül ki az, akivel érettségi után is szívesen barátkoznál?
6. Nehéz élethelyzetben, kínos ügyben kikhez fordulnál baráti segítségért az osztálytársaid közül?
7. Ki tudna az osztályfőnöknek leghatékonyabban segíteni az osztályprogramok (kirándulás stb.) megszervezésében és lebonyolításában?
8. Kivel töltenél szívesen együtt egy délutánt az osztálytársaid közül?
9. Kik azok az osztálytársaid közül, akiknek a viselkedése sokaknak tetszik, akiknek a
viselkedését sokan követik?
10. Ki az, aki leghatékonyabban tudna vezetni egy csoportot, ha közösen kell egy feladatot megoldani?
A kérdőív négy szempontot tartalmaz, ezeket külön dolgozzuk fel
Rokonszenvi kérdés: (együttlét, barátkozás) 2, 5, 8
(személyi bizalom) 6
Funkció:
(vezetés, szervezés, képviselet) 1, 4, 7, 10
(képességek, pl. intelligencia, művészet, nyelv) 3
Tulajdonság:
9
Népszerűség:
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20.1. TÁBLÁZAT  Kölcsönösségi táblázat

A. Bea

C. Dani.

E.Feri

G. Gabi

DK
száma

Kölcsönös kapcsolatok
4x

3x

2x
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X

II
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1

II

X

IIII
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1x
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1

1

1

2
2

1

9

0

0

4

1
2

6

Csak a rokonszenvi kérdések alapján készül a kölcsönösségi táblázat. A válaszolók neve
kerül a sorokba és oszlopokba egyaránt. A sorokban tüntetjük fel, hogy a személy kiket
választott. A vastag vonal a kölcsönös választást jelzi, ahol a rokonszenvi kérdések bármelyikében való választást figyelembe vesszük, nemcsak azt, amikor a személyek ugyanabban a kérdésben választják egymást.
20.2. TÁBLÁZAT  Gyakorisági táblázat

Rokonszenvi
2.

5.

8.

6.

Vezetés
1.

4.

7.

10.

Tulajd.

Népsz.

3.

9.

Összes
Rokonsz. Vezetés

Összes
választ.

A. Bea
C. Dani
stb.
összes
eloszlás
eloszlási
mutató

A gyakorisági táblázat az összes kérdés alapján készül: a név sorába kerül a személy által
kapott szavazatok száma. Az eloszlás sorába az adott kérdésben szavazatot kapott személyek
számát írjuk. A kölcsönös rokonszenvi választások alapján rajzoljuk fel a szociogramot.
(A 20.4. ábra a szociogramra mutat egy példát.) Érdemes a szociogramon elsőként számba
venni, hogy milyen alakzatok fordulnak elő az így megrajzolt szerkezetben. A jellegzetes
alakzatok: zárt alakzat (háromszög, négyszög, sokszög) lánc; csillag; pár; magányos.

Szerkezeti mutatók
 A CM- (centrális-marginális) mutató százalékban fejezi ki a csoportszerkezetben köz-

pontban, a központhoz kapcsolódó, de nem zárt alakzatban lévők és a peremen lévők
arányát.
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20.4. ÁBRA  Egy általános iskolai 6. osztály szociogramja

Központnak tekintjük az olyan zárt alakzatban (háromszög, négyszög, ötszög stb.) lévőket, akiknek a kapcsolati köre saját magát is beleszámítva eléri a csoport egynegyedét.
Sokszor előfordul, hogy nem egy központja van egy csoportnak, ilyenkor a CM-mutatóban a centrális helyzetben lévők a központok összes emberét jelentik.
A CM-mutató átlagértékei: centrum : köztes : perem = 20% : 50% : 30%.
 Sűrűségi index (SI): Hány kölcsönös kapcsolat jut egy személyre?

Sűrűségi index =

kölcsönös kapcsolatok száma
csoporttagok száma

(Átlag= 1–1,3)
Gyakori számítási hiba, hogy a többszörös választást nem egy kapcsolatnak számolják.
Minden kapcsolatot csak egyszer kell figyelembe venni, mert ez a mutató azt méri, hogy
hány barátság van a csoportban. Az 1 körüli érték azt jelenti, hogy átlagosan két barátja
van mindenkinek. Ilyenkor érezzük magunkat igazán a csoporthoz tartozónak.
 Csoportkohéziós

index: a lehetséges kölcsönös kapcsolatok hány százaléka realizálódott? Ez a mutató a csoportlétszámhoz viszonyítja a barátságok számát. A tartalma
nem tér el alapvetően az SI-től, de a külföldi szakirodalomban ezzel találkozhatunk.
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Minél nagyobb egy csoport, azonos SI mellett ennek az értéke annál kisebb, ami kifejezi azt az alapvető csoportjelenséget, hogy a nagyobb létszámú csoportokban az
együttes élmény, az összetartozás élménye szükségszerűen kisebb.
Csoportkohéziós index =

kölcsönös kapcsolatok
× 200
n(n–1)

(Átlag= 10–13, n = a csoporttagok száma)
 Kölcsönösségi index (KI): hány százalékának van kölcsönös kapcsolata?

Kölcsönösségi index =

kölcsönös kapcsolatal rendelkezők
× 100
csoporttagok száma
(Átlag= 86–95 %)

Magányosnak lenni egy csoportban egyértelmű hátrány. Törekedni kell arra minden közösségben, egy iskolai osztályban is, hogy minden csoporttag találjon barátot. Ugyanakkor érdemes azt tudni, hogy az átlagos, ha úgy tetszik, „normális” működés mellett is a
gyerekek 10–15%-a magányos. Ennek, mint láttuk, egyéni jellemzők is okai lehetnek, de
gyakran a csoportműködés problémái tükröződnek abban, hogy bizonyos gyerekeket
nem fogad be a csoport.
 Viszonzott kapcsolatok: hány százaléka kölcsönös a deklarált kapcsolatoknak?

A túl kevés és túl sok viszonzott kapcsolat egyaránt jelezhet működési problémákat.
A működő csoportokban az 49–59% közti érték tekinthető átlagosnak. Egy alakuló csoportnál természetes, ha még kevés a viszonzott választás, de sok a vágyott kapcsolat. Ha
azonban egy régóta együtt lévő csoportban kevés a viszonzott kapcsolat, ez jele lehet a
klikkesedésnek, bizonyos csoportok be nem fogadásának. Az átlag feletti értéket az SI
értékével együtt érdemes elemezni. Ha az SI magas érték – sok a megvalósult barátság –,
akkor lehet, hogy csak egy jól kialakult összetartó csoporttal van dolgunk, de átlagos vagy
az alatti SI mellett arra kell gondolnunk, hogy a csoport bemerevedett, lezárták a társak
felé nyitást, vagy a csoport már leépülőben van. Például úgy érzik, hogy 12. osztályban
már nem érdemes új, rövid életű barátságokat kötni.
Viszonzott kapcsolatok =

kölcsönös kapcsolatok
× 100
csoporttagok száma

(Átlag= 40–50 %)
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A csoportszerkezet típusai  A társas mezőben az alábbi öt szerkezeti típust különít

hetjük el:

 Halmaz (nincs zárt, sok magányos)

KI 50%

SI 0,5 alatt

KI 70–80%

SI 0,7–0,8

KI 80% fölött

SI 1 fölött

KI 80%

SI 1,1 fölött

 Laza (párok láncok)

 Egy központú, széles peremű (egy központ, sok magányos)
 Tömb (egy nagy tömb, kevés magányos)
 Több központú (több mint 50% zárt alakzatban)

A csoportlégkör mutatója a választások elosztását nézi. A rokonszenvi és funkciókérdések személyek közti eloszlásának aránya információt ad arról, hogy milyen szempont határozza meg a választásokat. Egy harmonikus közösségben a rokonszenvi választásokat
szubjektív szempontok befolyásolják. A személyes szimpátia alapján optimális esetben
mindenki kap szavazatokat, mert barátnak mindenki „alkalmas”. A funkciókérdéseknél
azonban az biztosítja a jó csoportműködést, ha a rátermettség alapján választjuk ki a személyeket. Ha mindenki a barátját tartja alkalmasnak egy szervezési feladatra, az az éretlen, érzelemvezérelt működés jele, ha viszont a csoportban funkciókkal rendelkezőket
szeretné mindenki barátjának, az a merev, tekintélyvezérelt működés megnyilvánulása.
Az elosztási mutató (normához igazodás) a választások elosztását vizsgálja, amit az
átlagos eloszlási értékekhez viszonyítunk (lásd 20.3. táblázat).
Elosztási mutató =

adott szempont szerinti választások összege
hány tanuló közt oszlik meg a választás

Harmonikus közösségben alacsony rokonszenvi érték = szubjektív választás, magas funkcióérték = normához igazodó választás.
20.3. TÁBLÁZAT  A csoportlégkör mutatója

Rokonszenv

Alacsony érték
Átlagos érték
Magas érték

0–2,5
2,6–3,3
3,3 fölött

Funkció

0–4,3
4,3–6,9
6,9 fölött

Normához igazodás mértéke

szubjektív választás
normához igazodó választás

Forrás: Gebauer 2008.
Szerepek a csoportban  Azoknak a személyeknek van jelentős, a csoporttagok által

számon tartott szerepe, akik az átlagos szavazatszámnál lényegesen többet kapnak. Ezt
vizsgálhatjuk az egyes kérdések, kérdéscsoportok és az összes válasz szintjén is.
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Jelentőségindex:

az adott kérdésben leadott szavazatok
= átlagos szavazatszám
szavazatot kapott személyek

A jelentőségindex alapján a csoportban megkülönböztethető szerepek:
 elsődleges szerep: az átlag kétszeresét kapott személy;
 másodlagos szerep: az átlag másfélszeresét kapott személy;
 tekintélyszemély: az összes kérdésben az átlagos szavazat másfél-,

kapott személy.

illetve kétszeresét

Vizsgálatok a szociometriával kapcsolatban
A szociometria vizsgálati eljárása és mért mutatói, mint látjuk, jól kidolgozottak és számszerűsítettek. Ez nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy a csoporttal kapcsolatos számos kérdés szisztematikus vizsgálat tárgyát képezte. A vizsgálatok jellemző irányai:
 a csoportszerkezet életkori változásai;
 a nemek közti különbségek;
 a népszerűséget meghatározó szemé-

lyiség- és szociológiai tényezők;
vezetés csoportszerkezetre gyakorolt
hatása;
 a szociometriai szerkezet, a kommunikációs háló és a csoportlégkör kapcsolata;
 a korábban tárgyalt vonzalmak és attitűdhasonlóság összefüggése.
 a

A szociometriai szerkezet életkori alaku
lása  Az életkor növekedésével a cso-

port szerkezete jellemző fejlődési tendenciákat mutat. Míg 6–10 éves kor között a
csoportbeli szerepek hetek alatt is lényegesen változhatnak, addig a 15–19 éves korosztálynál a szociometriai viszonyok már
csak lassan módosulnak.
A nemekre jellemző különbségek  Jel-

lemző bizonyos életkori határok közt a két
nem elkülönülése csoportszinten is. A sa-

20.4. KÉP  „Ki mondta, hogy fiúk és lányok
között nem lehet barátság?”
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ját nemű társ előnyben részesítése már 3 éves kor körül megkezdődik, és fokozatosan
válnak a kortárscsoportok egyre homogénebbekké. 8 éves korban a szociometriai vizsgálatokban a fiúk 100%-a, a lányok 82%-a azonos nemű társat választ (Daniels-Beirness
1989, idézi Vajda, 2002a). A 10–13 évesek informális kortárscsoportjait szintén a nemi
homogenitás jellemzi, amely kamaszkorban a két nem egymás iránti növekvő érdeklődésének köszönhetően szűnik meg.
A csoportszerkezeti mutatókban is különbségeket tártak fel a vizsgálatok. Nem koe
dukált oktatási körülmények között a fiúknál az egy központú, míg lányoknál a több központú szerkezet gyakoribb (Mérei 2004). Koedukált osztályok fiúalcsoportjaiban szintén gyakrabban található centralizált egy központú szerkezet a többi szerkezethez képest,
a fiúk és lányok összehasonlításában azonban egy ötven osztályra kiterjedő vizsgálat a
gyakori szerkezeti formák alapján nem talált nemekre jellemző eltéréseket (Hunyady
Györgyné 1977).
A népszerűséget meghatározó személyiségtényezők  A szociometriai pozíció és a személyiség egyes jellemzői közt kimutatható az összefüggés. A csoportpozíciók szempontjából előnyös tulajdonságok: intelligencia, jó iskolai teljesítmény, felnőttektől való függetlenség, kedvesség, szociabilitás, bátorság. A kedvező szociometriai státusz azonban
nem egyes személyiségjellemzőknek köszönhető, hanem tulajdonságcsoportoknak, illetve a tulajdonságok interakciójának. A jó tanulmányi teljesítmény például nem közvetlenül oka a kedvező társas helyzetnek, hanem a felelősségteljes magatartás áll a teljesítmény és a népszerűség hátterében is (Kolominszkij 1980). A tulajdonságok közti összefüggéseket mutatja az is, hogy a bukott tanulók általában rossz társas pozíciója összefügg
az adott közösségben eltöltött idővel, a rövid ideje a csoportba tartozókra jellemző elsősorban a periferikus helyzet.
A személyiségtulajdonságok és társas pozíció összefüggését nemcsak a rokonszenvi választások és egyes tulajdonságok személyre jellemző szintjének korrelációjával vizsgálják, hanem a szélsőséges pozíciójú személyek személyiségjellemzőinek
eltérései alapján is. Szakács (1968) centrális és periferikus helyzetű gimnáziumi tanulók projektív tesztekben mért személyiségjellemzőit hasonlította össze. A centrális pozíciójú tanulókra (vezető, sztár, népszerű) jellemző a magas indulati feszültség,
értelemvezérelt önszabályozás, fokozott érdeklődés és érzelmi viszonyulás. A társas
kapcsolatok magas fokú érzelmi telítettsége és feldolgozása, ugyanakkor fegyelmezett
és alkalmazkodó magatartás egyidejű megléte biztosítja a kedvező társas helyzetet.
A perifériára szor ulókat ezzel szemben a szintén magas indulati feszültség mellett fokozott szenzibilitás, sértődékenység, gyanakvás és paradox indulati reakciók, labilitás,
agresszió jellemzi.
A fizikai vonzerő szintén fontos szerepet játszik a szociális pozíciók elnyerésében.
A testi fogyatékosság rontja a csoportban az egyén helyzetét. A testi fogyatékosok közt
kétszer annyi a perifériára szorulók aránya (Kolominszkij 1980).
Az egyén tulajdonságai nem egyformán számítanak a csoportalakulás és a működés
fázisában. Kimutatható például, hogy az extraverzió a csoportalakulás, ismerkedés fázi-
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sában kedvező a népszerűség megszerzésében, a csoportszerkezet megszilárdulása után
azonban az extravertált tanulók centrálisabb helyzete az introvertált tanulókhoz képest
lényegében megszűnik (Maxwell 1990; Kolominszkij 1980).
A népszerűséget meghatározó szociológiai tényezők  A szociológiai jellemzők és a

szociometriai pozíció közti összefüggéseket több vonatkozásban vizsgálták. A szülők foglalkozása nemcsak a képzettség színvonala szerint rétegezi a csoportot. Például a szülők
tanári státusza, különösen az adott intézmény tanárainak gyerekei esetén óvodáskorban a
pozíciók erősödését okozza, később a helyzeti tényezők függvényében magasabb pozíciót és érzelmi elutasítást egyaránt eredményezhet (Kolominszkij 1980).
A magasabb szocioökonómiai státusz a pozíció javulását eredményezi. Több tényező együttes vizsgálata alapján ennél azonban lényegesen árnyaltabb kép bontakozik ki
(Hunyady Györgyné 1977). A szülők társadalmi helyzetét, a tanulmányi eredményt, a
közösséghez való hozzáállást, valamint a közösségben betöltött funkciókat és a népszerűséget vizsgálva azt találjuk, hogy a tanulmányi eredménynek markáns meghatározó szerepe van. Az iskolai teljesítmény közvetítő szerepet tölt be a társadalmi származás és a
csoportban elfoglalt hely közt. A magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinek jobb
a tanulmányi eredménye, nagyobb közöttük a funkciót (ezen belül is a vezető szerepet)
betöltők aránya és nagyobb a népszerűsége. Ha azonban a jó, közepes és rossz tanulmányi eredményű rétegeket külön vizsgáljuk, akkor ezeken belül a társadalmi réteg szerepe
már nem érvényesül. A közösséghez való hozzáállás szempontjából is a magasabb szocioökonómiai státuszú és a jobb tanulmányi eredményű tanulók azok, akik számára fontos
a csoport, jól érzik magukat a közösségben, és aktívan tevékenykednek is a közösségi
célok érdekében. Itt a vizsgálat a tanulmányi eredmény hatásain túl is azt találta, hogy
tendenciaszerűen az értelmiségi származású tanulók közt nagyobb a szélsőségesen kollektív magatartásúak aránya. Rossz tanulmányi eredmény esetén gyakori a kollektivitás
szempontjából konfliktusos és kifejezetten ellenséges hozzáállás, amit rossz tanuló értelmiségi származású diákoknál ugyancsak kisebb arányban tapasztaltak.
A teljesítmény és a csoportban betöltött hely összefüggése a nemek szempontjából
sem közömbös. Szintén az eddig tárgyalt vizsgálat tanulsága, hogy a lányok tanulmányi
eredménye (5–8. osztály) jelentősen jobb, mint a fiúké. Ezzel összefüggően a szélsőséges
kategóriákban mutatható ki a nemek eltérő aránya a funkciók betöltése és a közösséghez
való hozzáállás tekintetében. A lányok többen töltenek be vezető funkciókat, míg a fiúk
közt több a funkcióval egyáltalán nem rendelkezők aránya. A lányok közt több a nagyon
közösségi hozzáállású, fiúknál viszont a kifejezetten ellenséges magatartású.
A beilleszkedés szempontjából fontos tulajdonságok nem függetlenek a csoport működési jellemzőitől és normájától. Így a tanulmányi teljesítmény csoporthelyzetet javító szerepe attól is függ, hogy az adott csoportban a tanulmányi teljesítmény jelentősége
mekkora.
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A szociometriai szerkezet, a kommunikációs háló
és a csoportlégkör kapcsolata
A szociometriai szerkezet és a kommunikációs háló kapcsolata már Moreno kiinduló
vizsgálataiban is szempontként szerepelt. A kölcsönös kapcsolatok egyben a kommunikációáramlás útjai is a csoportban. Az egyik vizsgálatban az osztály különböző szociometriai pozícióiban lévő tagjával „bizalmasan” közöltek egy diákokat érdeklő álhírt – a
másnapi tanítás elmarad –, és azt vizsgálták, hogy mennyi idő alatt jut el a hírvivőtől az
osztály többi tagjához az információ (pl. Hunyady Györgyné 1977). A hírek terjedése
egy csoportban a rokonszenvi hálózatokon keresztül történik, amit a szociogrammal ábrázolhatunk, a hírterjedés útja ez a kapcsolati rendszer, és a hírterjedés azokon a pontokon akad el, ahol ez a hálózat megszakad.
A kommunikációs háló típusai hatással vannak a csoportlégkörre és a csoportban
végzett munka hatékonyságára. A működő csoportokban sokféle kommunikációs kapcsolat van, de ezeket egyszerű alaptípusokba lehet sorolni (lásd 20.5. ábra).
A centralizált hálózatok az egyszerű feladatok esetén hatékonyabb feladatvégzést
tesznek lehetővé, mivel a centrumban lévő személy minden információval rendelkezik,
és gyorsan képes hatékony döntéseket hozni. Ugyanakkor a csoporttagok általában jobban érzik magukat a decentralizált helyzetekben, mert itt a társas-emocionális kommunikációra való igényük jobban kielégíthető.
Manapság egyre nagyobb szerepet kap az egyenrangú kommunikáció új formája, az
interneten, különösen az e-mailen keresztül történő információáramlás. Ez lehetővé teszi, hogy a csoporttagok egyenlő mértékben férjenek hozzá az információhoz. Ennek köszönhető, hogy a kommunikáció kiegyensúlyozottabb, és az egyenrangú információhoz
jutás javítja a tagok közérzetét (Smith–Mackie 2001).

20.5. ÁBRA  A társas befolyás kommunikációs hálózatai. A centralizált hálózatok egyszerű
feladatoknál jobb feladatvégzést, a decentralizáltak jobb csoportlégkört és bonyolult döntéseknél
hatékonyabb feladatmegoldást biztosítanak
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A szociometriai szerkezet tudatossági szintje  A szociometriai szerkezet különböző

mértékben ismert a csoport előtt. Hunyady Györgyné (1977) a tényleges szociometriai
szerkezetet vetette egybe a csoporttagok által észlelt kapcsolatokkal. A népszerűségi
rangsor különböző helyein a csoportszerkezet becslésének pontossága eltérő, minél népszerűbb a csoportban valaki, annál pontosabban észleli a kapcsolatokat. A csoportban létező barátságokat a legjobban észlelő személyek sincsenek tisztában a teljes szociometriai
hálóval, a kapcsolatok mintegy felét ítélik meg valósághűen. A kapcsolatok közt is van különbség abból a szempontból, hogy a csoport számára közismertek vagy kevéssé ismertek.
A vizsgálatok szerint az osztályok közt is találunk különbségeket abból a szempontból, hogy
a legpontosabban és legpontatlanabbul becslők közti különbség kicsi vagy nagy.
A szociometriai pozíció és a tudatosság közti kapcsolat jellemzőit írja le Kolominszkij
(1981) is, aki a tudatosság szintjének eltéréseit tartalmi sajátosságokkal köti össze. Eredményei szerint az elutasított személyeknél saját izolációjuk tudatosítása hiányzik, ezek a
személyek túlértékelik a saját szociometriai pozíciójukat. A népszerű tagok esetén ezzel
szemben a helyzetük alábecslését találjuk. Az életkor növekedésével óvodáskortól főiskoláskorig javul a tényleges kapcsolatok tudatosságának mértéke.

A visszajelzés problémája
A csoport által átélt élmények tovább építik vagy rombolják a csoport légkörét. Ilyen
együttes élmény a szociometriai vizsgálat maga is. A csoportot sokszor érdekli is, hogy mi
a felmérés eredménye. Ezért több szempontból körültekintést igényel a kérdőív összeállítása és a visszajelzés is.
A negatív választásokra vonatkozó kérdések kamasz- és felnőttkorban nagy ellenállást
váltanának ki, de kisebb korban is kerülni érdemes, a csoport általi elutasítás nagyrészt
kiderül a választás hiányából is. A pluszinformáció haszna a kérdésfeltevés kockázatához
képest aránytalanul kicsi. Ezért nem javasolt a negatív kérdések használata, kivéve azt az
esetet, amikor a szociometriát egy olyan csoportépítési folyamat részeként, iskolapszichológus közreműködésével végezzük, ahol maga a fejlesztés oka a csoporton belüli negatív viszonyulás, és biztosítva van ennek a problémának a szakszerű megoldása.
A visszajelzés legfontosabb szempontja, hogy a csoportot építő információkat érdemes a csoporttal megosztani, és tilos a szociometriával negatívan befolyásolni a csoportot. Ezt korántsem egyszerű megvalósítani, hiszen a csoport kívánatos változását sem
tudjuk csak pozitív formában elérni, a változás mindig együtt jár feszültségekkel. Azokat
az információkat érdemes kiemelni, amelyek előremutatnak, a kapcsolatokat építik. A másik ember felénk irányuló rokonszenve, mint láttuk, vonzalmat vált ki. Az a jellegzetes
torzítás, hogy a rossz szociometriai helyzetben lévők túlértékelik a társas helyzetüket,
segíti őket abban, hogy a csoport felé nyissanak, ezért az el nem fogadást ártalmas kommunikálni, különösen káros lehet a periférián lévők hibáztatása.
Ha a csoport légkörét sikerül az elfogadás irányába befolyásolni, akkor a szociometria hasznos segédeszköz lehet számunkra a csoport fejlesztésében. A legjobb meg-
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figyelő figyelmét is elkerülhetik olyan információk a csoportról, amelyek hasznosak,
például a tanár számára nem jelentős, csendes csoporttagok szerepe, kapcsolatai vagy
éppen problémái.

Etikai szempontok a szociometriai vizsgálattal kapcsolatban
A szociometriai vizsgálatot mindig névvel végezzük. Osztályfőnökként a hatékonyabb
pedagógiai munkavégzéshez nyerhetünk vele információkat. Ha a felmérést például iskolapszichológus végzi, egy célzott csoportépítési tréning előkészítéseként, akkor ez a
vizsgálat túlmutat a szokásos pedagógiai tevékenységen, ezért ehhez a szülő (gondviselő) hozzájárulását kell kérni. Amennyiben a szülő kifejezetten megtiltja a gyermek részvételét, akkor az adott gyerek ebből a vizsgálatból kimarad. Az már egy másik – pedagógiai szempontból szintén kezelendő kérdés –, hogy a szülő miért ellenzi a gyermek részvételét.
A visszajelzéssel kapcsolatban már érintettük azt a szempontot, hogy azokat az információkat érdemes visszajelenteni, amelyek az egymás iránti elfogadás erősítését szolgálják. Ezért kerülni kell a periférián levő tagok konkrét azonosítását. Nemcsak azért, mert
ez az érintettek számára kellemetlen, hanem azért is, mert ez visszajelzés a csoport tagjai
számára, hogy a többiek is negatívan vélekednek az illetőről. Ez mindenkinek azt sugallja, hogy helyesen gondolkodik, hiszen mások is egyetértenek vele. Talán említenünk sem
kellene, hogy a szociometria nem fegyelmezési eszköz. Azonban sajnos előfordul néha,
hogy a nehezen kezelhető tanulóval kapcsolatos feszültségek miatt a pedagógus akarva,
nem akarva megfogalmazza, hogy „ez az a viselkedés, ami miatt a többi gyerek se választ
barátként”. Az információ ilyen jellegű használata nemcsak etikai vétség, de pedagógiai
hiba is, mert nem segíti a deviáns viselkedésű gyereket abban, hogy változtasson a magatartásán.
A szociometriai vizsgálat akkor működőképes, ha a csoport egyetért a vizsgálat céljaival, mert akkor adnak a csoporttagok őszinte válaszokat. Ennek egyik nagyon lényeges pontja, hogy hogyan kezeljük a kapott információkat. Csak arról adjunk információt,
amiről, és aki számára „engedélyünk” van! Ha osztályfőnökként szükségesnek érezzük,
hogy a tapasztalatainkat megosszuk a kollégákkal vagy a szülőkkel, akkor beszéljük ezt
meg a gyerekekkel és kérjünk engedélyt!
Semmiképp ne mutassuk meg nevekkel együtt a szociogramot direktben, mert nem
cél az, hogy mindenki pontosan elhelyezze magát. Nem célravezető ez például azért sem,
mert a szociometriai pozíció változik és változtatható is. Különösen nem érdemes azokat
a hátrányos pozíciókat megmutatni – magányos, elszigetelt pár vagy kiscsoport –, amelyeket könnyen be lehet azonosítani. De még a jó pozíció tudatosítása sem épít mindig.
A népszerű vagy vezető pozíciójú számára lehet, hogy ez a visszajelzés teherként jelentkező felelősség vagy olyan jelzés, aminek hatására erősödhetnek a „nem népszerű viselkedések”, mint a túlzott magabiztosság, fölényes viselkedés.

180



ÖTÖ D IK RÉ S Z. társas kapcsolatok és a személyközi viszonyok

Mikor érdemes szociometriát végezni?
A kérdést kétféleképpen lehet érteni, egyrészt mennyi időnek kell eltelnie a csoport
megalakulásától, másrészt, hogy milyen életkortól érdemes szociometriai felmérést végezni. Mindkettőre érdemes is választ adni. Egyrészt gyakran felmerül, hogy egy induló osztály esetén hány hét vagy inkább hány hónap múlva érdemes felmérni az osztály
társas viszonyait. Az alakulás és viharzás fázisában nem érdemes, mert a szerkezet folyamatosan alakul. Célszerű megvárni a szerepek megszilárdulását, ami általában pár
hónap, így legkorábban az első év karácsonya körül jöhet szóba a felmérés. Másrészről
az is fontos, hogy legyen elegendő idő az osztályfőnök s a diákok közötti bizalom kialakulására. Ennek hiányában ugyanis a gyermekek nem fognak őszinte válaszokat
adni, sőt akár a maguk módján szabotálhatják is a vizsgálatot, ahogy azt az alábbi példa
is szemlélteti.
Egy szemináriumi csoportban három tanár szakos diák egy iskolában szociometriai
vizsgálatot végzett három párhuzamos osztályban. Panaszkodva számoltak be arról a
tapasztalatukról, hogy az egyik osztályban sok értékelhetetlen választ kaptak, a tanulók legjobb barátnak beírták Fülig Jimmyt és hasonlókat, „pedig az osztályfőnök ebben az osztályban végig bent volt velük, és többször is rászólt a diákokra, hogy vegyék komolyan”. A helyzetet valószínűleg a bizalom hiánya magyarázza, ami irányulhatott az idegen hallgatók, de az osztályfőnök felé is. Mint utóbb kiderült, ebben az
esetben az osztályfőnök és a diákok közt feszült volt a viszony és a diákok nem adták
ki az információkat, mert nem bíztak az osztályfőnökben.
A „mikor” kérdés másrészről a gyermekek életkorára is vonatkozik. Az „induló” osztály,
ahol először szociometriát érdemes készíteni, általában felsős vagy még idősebb, középiskolás korosztály. Iskolába lépéskor, az első osztályban nem érdemes szociometriához
nyúlni, mert ebben a korban még instabil a közösség, és a baráti kapcsolatok is esetlegesebbek. Az írás-olvasási készség hiányában, sokkal célszerűbb a gyerekekkel beszélgetve
feltárni a kapcsolatokat. Ebben az életkorban a gyermekek általában még nyíltan beszélnek arról, hogyan érzik magukat az osztályban. A tanító maga tudja megítélni legjobban,
hogy mikortól képesek a gyerekek írásban választ adni ezekre a kérdésekre. Ez lehet, hogy
második osztályban már sikerül, de előfordul, hogy még a negyedikeseknek is lassan, nehézkesen megy. A későbbikben bemutatott egyik példánk éppen egy második osztályról
szól, akik az őket jól ismerő tanító segítségével a második év őszén töltötték ki − sikerrel −
a szociometriai kérdőívet. Vagyis némi ügyességgel lehet szociometriát végezni nagycsoportos vagy elsős-másodikos korosztály esetén is (általában szóbeli kikérdezéssel), de két
szempontot ilyenkor érdemes mérlegelni, mielőtt nekilátunk. Egyrészt, hogy ez-e a leghatékonyabb eszköz a csoport megismerésére, vagy hamarabb, kisebb fáradsággal is célt
érhetünk szisztematikus megfigyeléssel és a gyerekekkel való beszélgetéssel. Másrészt akkor érdemes ehhez nyúlni ebben az életkorban, ha valamilyen konkrét kérdésünk van a
csoport működésével kapcsolatban, amire a szociometria választ adhat (pl. egy gyermek
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beilleszkedési nehézségeinek megoldásában milyen csoporttagokra számíthatunk).
Ilyenkor azonban minden esetben számolni kell azzal, hogy a csoport szerkezete annál
változékonyabb, instabilabb, minél fiatalabb korosztályról van szó.

Milyen céllal érdemes szociometriát alkalmazni?
A tanulók megismerésére vonatkozó vizsgálatnak mindig határozott célja kell legyen,
csupán a kíváncsiságunk kielégítésére ne végezzünk ilyen felmérést. Ez a cél lehet általános is: szeretném, hogy az osztályom jó közösséggé váljon. Előfordul, hogy egészen
konkrét kérdésekben szeretnénk a kapott eredményeket felhasználni, például munkacsoportok alakításánál. Ilyenkor hasznos lehet, ha az egymással eleve rokonszenvező diákokból alakítunk csoportokat.
A szociometriai felmérés leggyakoribb célja azonban a csoportlégkör javításának
előkészítése. A mérés eredményei egyrészt megmutatják a kiinduló állapotot, és ezzel
információkat kaphatunk a fejlesztendő területekre vonatkozóan. Ilyen lehet például a
kapcsolatok kevés száma (alacsony KI), ami általában arra utal, hogy a diákok valamilyen ok miatt nem ismerik kellőképpen egymást, vagy a csoport közös tevékenységekre való mobilizálásának nehézsége, ami a kicsi vagy egyáltalán nem létező központ, a
központ által befolyásolni képes övezet kis aránya vagy éppen a túl sok, egymással nem
kapcsolódó központ következménye. Ilyenkor az egyoldalú rokonszenvi kapcsolatok
adhatnak ötleteket arra, hogy milyen irányban fejleszthető – természetesen indirekt
módszerekkel – a csoport. A hosszabb periódus után megismételt felvétellel a saját
munkánk eredményességét le is tudjuk mérni. Ez a pedagógus-mentálhigiéné szempontjából is fontos lehet. Az osztályfőnöki munkában kevésszer van módunk arra,
hogy a saját eredményességünkről direkt visszajelzést kapjunk. Erre pedig nagy szükség van ezen a pályán!


AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSSAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE

Sok iskolában ma még csak vágy, hogy iskolapszichológus segítse a nevelő-oktató tevékenységet (lásd bővebben a 30. fejezetben). Amennyiben van az intézményben iskolapszichológus, akkor a társas kapcsolatok fejlesztésében számos olyan lehetőség nyílik,
amelyre érdemes támaszkodni. A következőkben ismertetésre kerülő két példánkban
nem volt az iskolának iskolapszichológusa, azonban a fejlesztés folyamos konzultációval
zajlott egy külső iskolapszichológus szakemberrel. Ez az egyik lehetőség, amit érdemes
kihasználni. A szociometria által nyújtott információk alapján sok irányból lehet a csoportot fejleszteni, ezek kidolgozása leghatékonyabban az iskolapszichológus, mint konzulens közreműködésével tud megvalósulni, mert itt a külső szakember eltérő perspektívája segíthet a megfelelő módszerek kiválasztásában.
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Az iskolapszichológust kérhetjük direkt csoportépítő foglalkozások tartására, vagy
segítségével, kettős vezetéssel is tarthatunk ilyen foglalkozásokat.
Végül konfliktusokkal terhelt osztályok esetén célszerű lehet a csoport egy részének,
vagy több kis csoportban az egész osztálynak célzott foglalkozásokat tartani önismereti,
kommunikációfejlesztő, konfliktuskezelő céllal, de akár az előítéletek csökkentésére is.


A TÁRSAS KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE
AZ ISKOLAI OSZTÁLYBAN

A társas kapcsolatok fejlesztését nagymértékben elősegíti a tudatos pedagógiai tervezőmunka, azonban maga a folyamat sok spontán lépést kíván. Meg lehet tervezni a csoport
fejlődése szempontjából ideálisnak tűnő feladatokat, ki lehet alakítani a szociometriai választások alapján olyan párokat, ahol az egyik fél meglévő szimpátiája valószínűsíti a pár
együttműködésének sikerét, de a napi történések ezeket a terveket gyakran felülírják.
Egyrészt az előre kigondolt csoportbontást felülírhatják a váratlan hiányzások, másrészt
érdemes a gyerekek spontán kezdeményezéseit is figyelembe venni. Sokszor maguk a
gyerekek éreznek rá olyan lehetőségekre a kapcsolatok alakításában, amelyeket felnőttek
nem vesznek észre.
Egy tanulócsoport társas kapcsolatai pusztán az együttes tevékenység és az együtt töltött idő miatt is alakulnak, formálódnak és általában fejlődnek is. Ez a spontán fejlődés
azonban lehet konstruktív és destruktív irányú is. Nem mindegy tehát, hogy mennyire
teremtődnek meg a feltételei az egészséges kapcsolatok alakulásának.
Az egyik ilyen feltétel, hogy minél több lehetőség és alkalom legyen arra, hogy a csoporttagok minél sokoldalúbban megismerjék egymást. Ez létrejöhet magában a mindennapi együttes tevékenységekben is, de csak akkor, ha ezek változatos tevékenységi formákat jelentenek. Ha csak együtt veszünk részt egy frontális munkára épülő tanórán, akkor
nagyon szűk az a terület, amiről benyomást szerzünk egymásról. Ha azonban egy olyan
„gólyatáborral” indul az osztály élete, ahol változatos tevékenységekben vesznek részt a
csoport tagjai, akkor már nagyobb esély teremtődik egymás megismerésére. Ezt segíthetik olyan ismerkedő játékok, vagy ismerkedést segítő tevékenységek, ahol a résztvevők
önkéntes formában magukat mutathatják be. Ilyen lehet például a kedvenc hobbi, vagy
egy emlékezetes filmélmény, kedvenc könyv stb. felidézése. Számos iskolában van már
hagyománya az ilyen „összeszoktató” hét vagy hétvége megtartásának, amelyet lehetőség
szerint az osztályfőnök és az iskolapszichológus közösen terveznek és vezetnek. Az ilyen
módon formálódott közösségekkel a későbbiekben könnyebben és hatékonyabban lehet
dolgozni, tekintve, hogy a csoportalakulás időszaka a tanítás megkezdése előtt lezajlik,
így a csoport kezdettől fogva jobban tud összpontosítani a feladatra, a tanulásra.
A csoport épülésének másik fontos eleme az együttesen végzett tevékenység valamilyen
konkrét csoportcél érdekében.
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Egy kilencedikes induló gimnáziumi osztály osztályfőnöke a szülői értekezleten felvetette, hogy az iskolában gyakori a konfliktus a diákok és a tanárok közt, hogy a diákok nem vigyáznak eléggé az osztály falára, nekitolják a székeket stb. A termek eléggé
zsúfoltak, a kamaszok meg mozgásigényesek, vagyis érthető, hogy a fal sérül, de a
probléma ettől még fennáll. Egy másik osztályban viszont megtalálták a megoldást,
szülői összefogással faburkolatot készítettek a teremben. Az iskola – egyébként nagyon helyesen – azt is bevezette, hogy minden osztály saját termet kap, ami nem
változik az évek során, és indulásra frissen rendbe is hozza az iskola a termet. Az osztály „apukái” belelkesedtek, és egy barkácsolási képességekkel megáldott papa vezetésével egy délután neki is álltak a faburkolat felszerelésének. A munka kicsit lassabban haladt, mint tervezték, nemcsak aznap töltötték este tíz óráig az iskolában az
időt, de még a következő szombatot is. A terem valóban otthonos lett és a konfliktusforrás is megszűnt, de az igazán izgalmas az volt a történetben, hogy az apukák egymással jóba lettek.
A példánkban szereplő tevékenység kissé ritka, de jól mutatja, hogy a közös cél és az
együttes munka – legyen bármi is – képes közelebb hozni a résztvevőket. Érdemes is gondolkodni arról, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak az adott tanulócsoport esetén.
A példánk abból a szempontból szerencsés, hogy ezek az együttes tevékenységek akkor
működnek igazán, ha valós célokat szolgálnak, és ezért tétjük van. Ilyen lehet például egy
másik osztály segítése vagy az egész iskola számára készített előadás. Több iskolában működik patrónus rendszer, ahol az idősebb diákok osztálya fogadja a belépőket, és segíti
őket a beilleszkedésben. Lehetnek ezek a programok kifelé irányulók is, mint egy előadás
készítése nyugdíjasotthonban élők vagy hátrányos helyzetű gyerekek számára, de lehet
példákat látni olyan kezdeményezésre is, amikor diákok jótékonysági műsort készítettek
egy általuk támogatásra érdemes csoport érdekében, és a bevételt eljuttatták a rászorulóknak. Ezek a tevékenységek mind olyanok, amelyek ha sikeresek, építik a közösséget.
A harmadik eleme a csoport fejlesztésének a diákok együttműködését és egymással
való kommunikációját szolgáló módszerek bevitele lehet a tanítás folyamatába. A diákok
az egymással töltött idő 80-90%-ában tanítási órákon vesznek részt, és már csak a kialakult társas kapcsolatok következménye lesz az, hogy a szabadidő akár jelentős részét is
együtt töltik el. A tanítási órák keretében a csoport alakulását egyrészt azok a kooperatív módszerek szolgálják, amelyeket részletesebben a 23. fejezetben mutatunk be. Másrészről segíti a kapcsolatok alakulását minden, a diákok közti kommunikációt megkívánó
feladat: csoportvita, nyelvórán párbeszéd alkotása, egymás ellenőrzése (ha ez segítő céllal történik). Ilyenkor joggal vetődik fel a csoport- vagy páralkotás módjának kérdése is.
A csoport épülését az szolgálja, ha minél több osztálytárssal kerül mindenki kapcsolatba,
olyanokkal is, akiket spontán módon nem választanának. Erre alkalmasak a véletlenen
alapuló választás technikái, sorsolás, vagy más, a diákok elvegyítését eredményező trükkök, de minden „ügyeskedés” nélkül is felszólíthatjuk a diákokat, hogy most egy rövid
feladat erejéig olyan párt válasszanak, akivel nem szoktak együtt lenni. Ugyanakkor érdemes a hosszabb vagy intimitást hívó feladatoknál a rokonszenvi választásnak is teret
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adni. Az irodalom- vagy nyelvtanulás is gyakran kínál olyan lehetőségeket, ahol a diákok
önmagukról mutathatnak meg valamit, ami érdekes a többieknek, vagy csak egyszerűen
a jobb megismerkedést szolgálja. Ilyen feladat lehet például történelemóra keretében az
idős generáció tagjaival – nagyszülőkkel – készített interjú a közelmúlt történelmi eseményeivel kapcsolatban. Ezeknél a feladatoknál is, mint ahogy az ismerkedést szolgáló
feladatoknál, mindig ügyelni kell arra, hogy mindenki csak annyit mutasson meg önmagából és a családi történetekből, amennyit ő maga is szeretne, de módja legyen megnyilvánulni a csendesebb, félénkebb gyerekeknek is, ha szeretnének.
A csoport építése kreatív feladat a pedagógus részéről. Vannak ajánlható módszerek,
amelyek a legtöbb esetben beválnak, de nincsenek olyanok, amik minden csoport esetén
működnek, mert maga a csoport is aktívan részt vesz ezekben a folyamatokban. Ezért
a próbálkozások néha megfeneklenek, néha viszont váratlanul látványos eredményeket
hoznak, mint az előbb említett közös barkácsolás esetében. Egy induló osztályban gyakran könnyebb a pedagógus dolga, mert az alakulás fázisában a csoporttagok maguk is
aktívan törekednek egymás megismerésére és szívesen részt vesznek a közös tevékenységekben. Nehezebb dolgunk lehet akkor, ha egy csoportban konfliktusok vannak, vagy a
csoport története nehezíti a csoportlégkör javítását. Ilyen nehéz helyzet például az, amikor a hetedik osztályban az eddig egymással rivalizáló két osztályt össze kell vonni, mert
mindkét osztályból a sikeresebb tanulók nagy számban a közeli hatosztályos gimnáziumban tanulnak tovább. Ilyenkor egyszerre kell megküzdeni a gyerekek gyászreakciójával az
elvesztett barátok miatt, a kudarcélménnyel, hogy ők a „maradék” és a „mi osztályunk”,
„másik osztály” szembenállással. A példánk kisarkított, de előfordul. Ilyen nehéz helyzetekben különösen hasznos, ha meg tudjuk beszélni a csoportépítés lépéseit egy kívülálló
harmadikkal. A helyzet értékelésében és az ötletek gyűjtésében az iskolapszichológus
vagy egy tapasztalt kolléga értékes segítség lehet.
Konkrét példán talán jobban érzékelhető, hogyan lehet a csoport kapcsolati rendszerét fejleszteni, milyen nagy lehetőségek rejlenek a társas kapcsolatok fejlesztésében,
valamint az is, hogy ebben milyen módon nyújthat segítséget a szociometriai felmérés.
Két ilyen példát mutatunk be.
Egy másodikos osztályban a tanítónő elhatározta, hogy külön figyelmet fog fordítani a
társas kapcsolatok fejlesztésére az osztályban (Pataki Jánosné Drávecz 2007). Kezdettől
ő volt az osztály tanítója, és elégedett is volt az osztályával. Az első évfolyamban a tanítás
általában frontálisan folyt, a gyerekek szerették a kedves tanítójukat és ügyesen haladtak
is. Az első év végén a 24 tanulóból tíz kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A tanítónő egy
továbbképzés hatására mégis úgy határozott, hogy változtat a módszerein. Elsődleges célja a változtatással a társas kapcsolatok fejlesztése volt. Domináns tulajdonságként az osztályban, főként a lányok esetén a kötelességteljesítést, a felnőttek elvárásainak való megfelelésigényt emelte ki, amikor az osztályt jellemezte.
Feladatként az egymás iránti szolidaritás növelését, és az tartotta célnak, hogy az engedelmesség miatti teljesítményt felváltsa a saját igények miatti tanulás. A diákokra jellemző
volt a versengés, főként a fiúk körében, ennek mérséklése is célként fogalmazódott meg.

20. B A R ÁT S ÁG, S Z EMÉLY KÖZ I VO NZ A LO M, C S O P O R T F O LYA M ATO K…

1

2

3

4

7

5

6

8

24

12

n

185

10

11

17

22

16

13

23

14

18

19

20

9
15

21

20.6. ÁBRA 
A második osztály őszén készült szociogram

A második év őszén első lépésként szociometriai felmérést végzett. Az ekkor készült szociogramot a 20.6. ábrán láthatjuk. A csoport kiegyensúlyozott szervezetű volt. Mind a fiúknál, mind a lányoknál volt egy központ, a fiúké hat főből állt (1, 2, 3, 4, 5, 6) a lányoké
háromtagú (19, 20, 21) stabil kapcsolatokkal. A fiúk hatfős csoportjából a 2-es, 3-as, 4-es
számmal jelzetteket egyértelműen elfogadják vezetőnek is az osztálytársaik. Mindkét
csoporthoz további gyerekek kapcsolódtak láncban, illetve a fiúk láncát a 12-es lány viszszaköti a központi alakzat másik tagjához, az 5-höz. A 12-es lány, és a 8-as és 5-ös fiú jelentik a hidat a két nem közt, és volt egy fiú baráti pár, akik a 11-es révén a lányokhoz
csatlakoztak. A periférián levők száma csekély volt, ami kedvező, de három gyerek magányos helyzetben volt, két fiú és egy kislány.
A CM mutató 37,5% : 50% : 12,5%, SI 1,16, KI 87,5%, VK 54,4%. A mutatók alapján
a csoport erőssége a központban levők magas aránya, vagyis viszonylag sokan voltak jó
társas helyzetben, a többi mutató szempontjából a csoport átlagos képet mutatott.
A csoport társas kapcsolatainak fejlesztése szempontjából a három periférián levő
gyermek integrálása volt az első feladat. A lányok közti kapcsolatok erősítése is célszerű, közülük sokan voltak láncpozícióban. A lányokat a tanító kedves, együttműködő, kötelességtudó jelzőkkel jellemezte. Vagyis a viselkedésük alapján is azt láthattuk,
hogy alapvetően a felnőtteknek való megfelelés és kevésbé az együttes tevékenység
öröme, az önszerveződésre való képesség volt jellemző rájuk. Legaktívabbnak a lánchelyzetben levő 13-as, 14-es, 18-as számú és a periférián levő 23-as lányt tartotta a
tanító, így a fentieken túl az ő központi(bb) szerephez juttatásukat tartotta megvalósíthatónak.
A csoport fejlesztésére változatos osztálytermi és szabadidős tevékenységet vitt bele
az osztály életébe. Számos tetten érhető csoporttörténés segítette, hogy az osztály műkö-
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dő, összetartó csoporttá váljon. Ezek külön-külön talán nem is jelentenek különlegességet, a hatásuk azért vált látványossá, mert mindegyik erősítette az osztály elfogadó légkörét és az összetartozás érzését.
 Az osztály „mi” tudatát erősítette, hogy a szép számú versenyen részt vevő gyermekeket

a pedagógusok is sokszor elkísérték (sakk, népitánc, sportversenyek) és többen jártak
együtt sportfoglalkozásokra az iskolán kívül is, amit az osztálytanító is ösztönzött.
 A tanulásban és az iskolai magatartás terén elért eredményeket, sikeres teljesítményt
közösen megünnepelték, a nyíltan elismert kudarcok esetén bátorító magatartás segítette a gyermekeket.
 Hiányzás esetén a gyermekektől elvárta a tanító, hogy segítsék társaikat a hiányok
pótlásában.
 Közös iskolán kívüli programokat, osztálykirándulást, múzeumlátogatást szerveztek.
 Az osztály összetartozását a szülők is segítették, a sok iskolán kívüli különórára kísérésben összedolgoztak, gyakoriak voltak a születésnapi bulik és hétvégi együttlétek is.
 A gyermekek jellemzően korán érkeztek reggel az együttes játék kedvéért, és a szünetekben is sokszor az egész osztály együtt játszott. A labdajátékok, elsősorban a foci, és
a közös bújócska és fogócska visszatérő, hagyományokat is teremtő játék volt.
 Az értékelésben nagy hangsúlyt kapott a szöveges értékelés, és tág teret kaptak a tantárgyi teljesítménytől független szempontok – érdeklődési kör, társas jellemzők, szociális és iskolai tantárgyaktól független képességek.
 A tanító munkájában nagy hangsúlyt kapott az egyéni törődés, személyes kapcsolat
és támogatás azok felé a diákok felé, akiknek valamilyen nehézsége volt (problémás
élethelyzet, családi krízis, tanulási nehézség).
Az osztály életében voltak olyan konkrét események és tudatosan használt pedagógiai
eszközök is, melyek a csoportépítésben jelentős tényezők lehettek.
Kitüntetett figyelmet kapott a periférián levő és csak egyetlen kapcsolattal rendelkező
diákok helyzetének javítása. Ennek emlékezetes pontja volt annak a hat diáknak megbízása a karácsonyi műsor megszervezésére, akik a szociogram alapján legkevésbé integrálódtak az osztályba, magányosak voltak, vagy csak egy szálon kapcsolódtak a többiekhez (9,
10, 15, 17, 23, 24). A tanító a diákokat titokban kérte fel, de maga titoktartást nem kért,
így meglepetésére a diákok egy hetedik csoporttagot szerveztek be a munkába, a 15. számú lány barátnőjét (14). Az elérendő cél szempontjából ez nem okozott problémát, bár
az eredeti terv a hat diák reflektorfénybe állítása volt. A műsor rendkívül jól sikerült a
gyermekek a tanítók háttértámogatása mellett egyedül szerveztek meg egy olyan műsort,
amelyben az osztály minden tagja részt vett.
Valentin-nap előtt a gyerekeket az egyik tanító megkérte, írják le, kit miért kedvelnek
az osztályból. A diákok ajándékul egy-egy kártyát kaptak, amelyen összegyűjtve az osztálytársak róluk készült írásai voltak.
A városi fesztiválon néptánc produkcióval léptek fel, ami előzetes közös próbákat is
jelentett. Anyák napjára szintén közös programmal készültek.
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A tanítás minden természetesen adódó pontján csoportmunkára épülő feladatokat
vitt be a tanító az órákra. A témakörök feldolgozásának indításaként fürtábrát készítettek
csoportban, kooperatív feladatokat adott szerepek kiosztásával, puzzle feladatot, de ilyen
együttes visszatérő tevékenység volt az olvasmányok jeleneteinek dramatizálása is. A tanórákon négyfős állandó összetételű heterogén csoportokban dolgoztak. A csoportokat
a pedagógus úgy állította össze, hogy egy már meglévő baráti pároshoz, vagy a fiú hatos
csoport két tagjához olyan csoporttagokat választott, akik valószínűleg szívesen dolgoztak velük (pl. 20-21+1+11; 4-5+22+23). Ehhez információt nyújtottak az egyoldalú választások. Két hónap után újra szerveződtek a csoportok hasonló elvek alapján, de most
külön fiú és lány csoportokban.
Az év során visszatérőek voltak a kifejezetten csoportépítést és egymás jobb megismerését szolgáló játékok (fonálból kapcsolati háló készítése, „mi igen – mások nem” – közös tulajdonságok gyűjtése, „tedd, amit mondok” – nem verbális jelekkel instrukcióadás,
az együttmozgás örömével járó játékok stb.).
A konfliktushelyzetek kezelésének tanítása, a konfliktusok rendezésének közvetítő
harmadikként való segítése különösen a 9. számú tanuló beilleszkedését segítette.
A csoport fejlesztésének eredményeit beszédesen mutatták a megismételt szociometria eredményei (lásd 20.7. ábra). A szociometriai mutatók: CM mutató 37,5% : 50% :
12,5%, a korábbi két központú szerkezethez képest az osztály tömbszerkezetűvé vált.
A két továbbra is magányos tanuló kivételével mindenki egy nagy, sűrű kapcsolatokkal
átszőtt baráti háló tagja lett. SI 2,0, ami azt jelenti, hogy átlagosan négy (!) kölcsönös kapcsolat jutott mindenkire. KI 91,7%, VK 64%, ami azt mutatta, hogy továbbra is nyitottak
maradtak az új kapcsolatokra.
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20.8. ÁBRA 
Levél az osztálytársakról fél év csoportmunka után

A korábbi három magányos periférián levő tanuló közül a 9. sikeresen integrálódott, a
23-as lánynak és 24-es fiúnak még mindig nem volt kölcsönös kapcsolata, azonban a társaikkal való viszony esetükben is javult. 23-as az év elején három fiúra adott rokonszenvi
szavazatot, amit valószínűleg az is indokolt, hogy ő kiugróan ügyes volt a fiúk által kedvelt
fociban, maga két lánytól kapott választást. Év végén már ő is nyitott a lányok felé is, továbbra is három személyt jelölt, de ő már hattól kapott választást, csak még a kölcsönösség hiányzott. 24-es helyzete, ha nem is ilyen látványosan, de szintén jobbá vált, négy
helyett öt szavazatot adott, és míg korábban senki nem választotta, most már ő is kapott
egyet. Év vége felé a tanító fogalmazást is íratott a gyerekekkel, ízelítőül itt olvashatunk
egy levelet (lásd 20.8. ábra) a sok hasonlóan pozitív közül.
A másik itt bemutatásra kerülő példa több szempontból is az ellenkező pólust képviseli. Egyrészt ez egy ballagás előtti osztály, ahol a csoportépítés az utolsó évben történt egy egészen más korosztályban. Másrészt az osztályfőnök munkáját az nehezítette
igazán, hogy osztályfőnökként már a tizedik osztályban sem volt az osztállyal szaktárgyi
órája. A diákok az ötödik tanévet kezdték együtt, azonban az osztály számos átalakuláson
ment keresztül. A nyelvi előkészítő osztályt húszan kezdték, de csak tizenöten fejezték
be. A gimnáziumi 9. osztályt már lényegesen többen, 34-en kezdtél el. Kisebb-nagyobb
változásokkal a 12. évfolyam induló létszáma év elején a 11. év végéhez képest újra hárommal csökkent, 27 fő lett.
Az osztály még az utolsó év elején is olyan volt, mint a megbolydult méhkas. A csoportalakulás szakaszai közül leginkább a viharzás illett az akkori állapotra. Hetekig vitatkoztak például azon, hogy a ballagó szalagjuk színe milyen legyen, de megegyezésre nem
jutottak. A parttalan viták és a megegyezés hiánya miatt maradt el a 11. osztályban az év
végi kirándulás is. A diákok többsége kifejezetten rossz anyagi körülmények közt élő csa-
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ládok gyermeke volt, akik nem tudták volna a többnapos kirándulást fedezni. Az osztály
jó anyagi körülmények közt élő kisebb fele viszont nem volt hajlandó egy napra elmenni.
Ezért – vagy talán pontosabb, ha azt mondjuk, az osztály légköre miatt – úgy döntöttek,
nem akarnak közös kirándulást.
A 11. év végén felvett szociometria alapján megrajzolt szociogramot a 20.9. ábrán mutatjuk be.
A szerkezeten látszik, miért is vitatkoztak sikertelenül. Az osztály apró baráti körökből (klikkekből) állt, melyek közt nem volt kapcsolat és így kommunikáció sem. A négy
háromszög és egy négyszög stabil barátságokról tanúskodott, de kifelé alig-alig volt ezeknek a baráti köröknek kapcsolata. A hat alakzat közül csupán egy, a négyszög volt központnak tekinthető, a befolyásolási övezete négy fő (26,7 %).
A szerkezeti mutatók: CM: 13,3% : 13,3% : 74,4%, SI 0,93, VK 46%. A csoportra az
volt jellemző, hogy alig-alig volt hatékony központja, mert minimális volt a hozzá kapcsolódók száma, és a peremen volt a diákok háromnegyede. Négy év után sem volt kialakult
csoport, de a résztvevők nem is törekedtek különösebben arra, hogy ez megváltozzon.
Nem zárkóztak el kifejezetten, mert voltak egyoldalú vágyak az újabb kapcsolatok kialakítására (VK 46%, kissé átlag alatt), de nem is tettek aktívan a változásért.
A 12. osztály elején a csoport társas szempontból még problémásabbá vált. Az osztályból távozó tanulók (5, 11, 12) közül a periférián levő tanuló bukás miatt maradt ki

19
11

4

12

16
6

29
17

22

7

13

5

18

8

28

30

1

24

20

10

14

26

23

15

27

21

25

2
3

9

20.9. ÁBRA 
Év végi szociogram 11. osztály
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az osztályból. A másik két tanuló másik iskolába ment. A csoport szempontjából ez azért
érdemel figyelmet, mert mindketten az egyetlen központhoz tartozó befolyásolási övezet
tagjai voltak, így az osztály szeptemberben központ nélküli, 5 zárt alakzatból és egy párból álló széttagolt szerkezetet mutatott.
Az osztályfőnök maga számára a csoport fejlesztésében hét feladatot fogalmazott
meg: a magányos tanulók beillesztését a közösségbe, a zárt alakzatok összekapcsolását,
megfelelő értékrend kialakítását, kooperáció és a társak iránti bizalom kialakítását, empátia és odafigyelés fejlesztését.
Eszközül egyrészt az iskola életébe szervesen illeszkedő események közösségformáló lehetőségeit használta ki másrészt kifejezetten ismerkedést segítő, csoportépítő gyakorlatok
szolgálták a fejlesztést.
Első lépésként egy olyan osztálykirándulást valósítottak meg, ahol előre meghatározott feladatokat kellett elvégezni, majd a napot közös főzés zárta. Az év során minden természetesen adódó tanításon kívüli feladatot felhasznált az osztályfőnök a csoportépítésre
a feladatok kiosztásával. A történések átbeszélése, a társas kapcsolatokat fejlesztő szempontok tudatosítása is javított a csoportlégkörön. Ilyen események voltak a szalagavatóra készülés, műsor összeállítása, táncpróbák, iskolai sportnap, diákigazgató-választás, fordított
nap, felkészülés a próbaérettségire.
A csoportépítő feladatok osztályfőnöki órán valósultak meg játékos formában („linzer gyakorlat” = páros beszélgetés megadott témákról, csomóbogozás, tükörgyakorlat,
toronyépítés csukott szemmel stb. A gyakorlatok részletes leírása Szekszárdi 2008 könyvében található). A feladatok sorrendjében is megvalósult a fokozatosság, az ismerkedéstől a bizalomjátékokig jutottak el a jól felépített gyakorlatok.
Az év történéseit nehéz érzékeltetni a könyv adta szűk terjedelmi lehetőségek közt,
pedig a sikeres fejlesztés titka nem csupán a jól megválasztott és megszervezett feladatokban rejlik – bár ezek alapfeltételek –, hanem az osztályfőnök magatartásában is. A szervező, ugyanakkor a diákok saját aktivitását és kezdeményezéseit ösztönző, a konfliktusok
esetén a közvetítő szerepet felvállaló magatartás legalább annyira hozzájárult az osztály
légkörének megváltozásához, mint maguk a kitűzött feladatok. Az év tavaszán elvégzett
újabb szociometriai vizsgálat beszédesen mutatja, hogy a kitűzött célok megvalósultak
(lásd 20.10. ábra).
Az osztály két központú szerkezetűvé vált, sikerült az eddig elkülönült kis baráti csoportokat összekapcsolni. A periférián csak a korábban is különálló nagyon stabil lány négyes (2, 3, 9, 21) maradt. A 20.9. és 20.10. ábra összehasonlításából látható, hogy a korábbi kapcsolatok szinte kivétel nélkül tovább éltek, de a csoportok nyitottak egymás felé, és
így már működőképes csoporttá sikerült átalakulni. CM mutató 77,8% : 7,4% : 14,8% SI
1,37 KI 100%. Mind a szerkezeti ábra, mind a mutatók alapján az átlagosnál lényegesen
jobb közösség képét mutatta tavaszra az osztály.
A fejlesztés sikerét a szociometriai mérés számszerűen is igazolta, azonban leglátványosabbak a diákok szubjektív megnyilvánulásai és az osztályfőnök beszámolója volt a
történésekről. Egy jól működő, egymás társaságát élvező, egymás sikereinek örülni tudó,
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20.10. ÁBRA 
Év végi szociogram 12. osztály

egymásra figyelő és ennek következtében minden szempontból hatékonyan működő
osztállyá formálódtak a gimnázium utolsó évében.
A két osztály példáján keresztül azt mutattuk be, hogy milyen sok lehetőség rejlik a
társas kapcsolatok tudatos fejlesztésében. Érdemes összegezni, hogy miben segítheti ezt
a munkát a szociometria. A szociometria nem csoportépítési módszer, csupán egy mérési eljárás, ami elsősorban a csoport fejlesztését végző pedagógus és iskolapszichológus
számára ad információkat két tekintetben. Egyrészt megmutatja a csoport jelenlegi állapotát, nehézségeit és erősségeit, másrészt információkat ad arra, hogy milyen irányban
érdemes a fejlesztéssel próbálkozni, kiket érdemes összeszervezni közös feladatvégzésre,
mennyire ismerik egymást a csoporttagok, milyen értékek fontosak a csoport számára
stb. A szociometria az értő felhasználó számára hasznos segédeszköz, de a csoport fejlesztése mindig egyedi megoldásokat, rugalmasságot, odafigyelést igénylő pedagógusi
feladat.
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 KULCSFOGALMAK
átpártolás  csoport  elsődleges csoport  másodlagos csoport  csoportfejlődés  csoportkohézió  státusz  szociometria  szociogram  társas kapcsolatok
fejlesztése

 KÉRDÉSEK
1. Hogyan lehet a személyközi vonzalom alakulásával kapcsolatos kutatások
eredményeit hasznosítani a mindennapi pedagógiai gyakorlatban?
2. A csoporttá alakulást milyen tényezők segítették elő Sherif és Sherif terepkísérletében?
3. Mit tehet egy pedagógus azért, hogy az osztálya jó közösséggé váljon?
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Mérei F. 2006. A közösségek rejtett hálózata. Budapest, Osiris. A szociometria módszeréről legrészletesebben ebben a sok kiadásban megjelent műben olvashatunk. Egyrészt
módszertani útmutatásokat, másrészt sok kérdőívmintát találunk a kötetben. Ez utóbbiaknál már érződik, hogy az iskola a könyv megírása óra sokat változott, ezért ezek
ötletadónak kiválóak, de a port nekünk kell letörölni a kérdőívekről.
Sütőné Koczka Á. 2003. Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Iskolapszichológia
sorozat 26. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
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Járó K. 2015. Osztálytükör. Szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés csoportmódszerekkel. Iskolapszichológiai Füzetek 35. sz. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
Az iskolapszichológia sorozat három kötetében a közösség fejlesztéséhez játékos gyakorlatokat és tréningmódszereket találhatunk. Az utóbbi két kötet le is tölthető:
http://pedagoguskepzes.elte.hu/index.php/qdas/144-i2.
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 BEVEZETÉS
Ebben a fejezetben, akárcsak az előzőben, csoportfolyamatokról lesz szó.
Mint láttuk, a csoportalakulás egyik fontos állomása a normaképzés. Miért
szentelünk mégis külön fejezetet ennek a kérdéskörnek? Nemcsak azért,
mert nem akartuk végtelen hosszúra nyújtani az előzőt, hanem mert a normaalakulás, engedelmesség és csoportnyomás kérdéskörében olyan meglepő eredményeket hoztak a laboratóriumi kísérletek, hogy érdemes ezeket
csokorba kötni és számba venni azokat az okokat, amelyek hozzájárulnak a
túlzott mértékű konformitáshoz. A tanári munka egyik kitüntetett problémája a fegyelmezés kérdése: hogyan érheti el a tanár, hogy a tanítás során a
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diákok „engedelmeskedjenek” az iskolai szabályoknak és a tanár utasításainak? Ebben a fejezetben megfordítjuk a kérdést. Nem kevesebbet szeretnénk
állítani a kutatások eredményeinek fényében, mint azt, hogy a probléma gyökere sok esetben nem az engedelmesség hiánya, hanem a túlzott behódolás
a külső nyomásnak. Az iskolai normák be nem tartásának oka gyakran szintén
nem az engedetlenségben keresendő, hanem abban, hogy nem a tanárnak,
hanem a csoportnyomásnak engedelmeskednek a diákok!



A CSOPORTNYOMÁS JELENSÉGE

A csoportnyomás létezését Asch kísérlete
bizonyítja legszemléletesebben. Solomon
Asch (1969) kísérletét is – mint annyi más
sok szociálpszichológiai kísérletet – általános pszichológiai kísérletnek álcázta.
A személyek úgy tudták, hogy a vizsgálat
tárgya az észlelés pontossága. A feladatban
vonalak hosszát kellett megítélni, előre
megadott három vonal közül kellett kiválasztani, hogy melyikkel azonos az éppen
21.1. ÁBRA  Asch kísérletében a jobb oldali
három vonal közül azt kellett kiválasztani, amelyik
vetített vonal (lásd 21.1. ábra). Mint az ábegyenlő hosszú a standard vonallal
rán jól érzékelhető, a feladat kifejezetten
könnyű. A személyek nyolcan ültek a laboratóriumban, és egymás után hangosan adták a válaszokat ugyanarra az ábrára. A csoportból egy személy kivételével mindenki beavatott volt, akik azt az utasítást kapták,
hogy bizonyos vonalak esetén következetesen rossz választ adjanak.
Az egyhangú többség alapvető befolyást gyakorol a válaszokra. A feladat az észlelés
szempontjából nem problémás, ha a kísérleti személy egyedül van, egyetlen esetben sem
ad rossz választ. A csoportnyomás helyzetében azonban a személyek egyharmada ugyanazt a téves választ adta, mint a beavatott társak.

A csoportnyomás okai
Asch a csoportnyomás, és az ennek való ellenállás feltételeit is vizsgálta, majd mind az
egyén, mind a csoport jellemzőivel kapcsolatban megfontolandó szempontokat írt le.
Az egyén jellemzői  Az egyén jellemzői alapján az engedelmesség és az ellenállás több

okból bekövetkezhet.
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A csoportnyomásnak való engedelmesség oka a személyes vagy a nyilvános konformitás:
 A személyes konformitás esetén a személy azért igazodik a csoport véleményéhez, mert

önként elfogadja a csoport véleményét:
– a látottak alapján ugyan jó választ adna, de kicsi az önbizalma, úgy gondolja, hogy
bizonyára a többiek látják jól az ábrát, nem valószínű, hogy ő jobban tudja, mint a
csoport;
– ténylegesen eltorzul az észlelés, ez azonban meglehetősen ritkán fordult elő ebben
a kísérletben.
 A nyilvános konformitás esetén a személy behódol: jól látja, hogy mi a helyes válasz, de
kínosnak találja, hogy a csoporttal szemben más véleményt képviseljen, nem vállalja
a csoport rosszallását vagy a kinevetést.
A személyek 25%-a mindvégig jó választ adott, sikerrel ellenállt a csoportnyomásnak.
Voltak olyan személyek, akikre csak időnként, voltak, akikre minden esetben hatott a csoport befolyása.
A csoporttal szembeni ellenállás hátterében is többféle ok található:
 A személy valóban független, átéli a konfliktust, és vállalja a szembenállást.
 A függetlenséget mint normát tartja fontosnak, nem érinti érzelmileg a helyzet, mert

a fő törekvése, hogy független maradjon.
 Nem biztos a válaszában, de a rossz teljesítmény miatti szorongása nagyobb, ezért ragaszkodik a jó válaszhoz (nem mer igazodni).

21.1. KÉP  Asch kísérletében a beavatatlan személy egyre kínosabban érzi magát
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A csoport jellemzői  A csoportnyomás feltétele, hogy kellő nagyságú csoport követke-

zetesen képviseljen egy álláspontot.
A csoport létszámát kísérletről kísérletre szisztematikusan változtatva Asch úgy találta, hogy a nyomás hátterében a társak azonos véleménye áll. Egyetlen személy nem lenne
képes a válaszok módosulását előidézni, és a hibázások száma két társ esetén is lényegesen kevesebb (13%), de három beavatott személyből álló csoport már ugyanolyan mértékű nyomást (33%) képes kifejteni, mint a 8 vagy akár 16 fős csoportok.
A következetesség nemcsak azt jelenti, hogy senki sem ad jó választ, hanem azt is, hogy
mindenki egyöntetűen ugyanazt a rossz választ képviseli. Amikor a csoportban a kísérleti
személyen kívül még egy beavatatlan személy is volt, a hibázások száma lecsökkent. Ha a
beavatottak közt nem volt egyetértés abban, hogy melyik hibás választ adják, akkor sem
nehezedett akkora nyomás a naiv egyénre.
Az életkor szerepe a normakövetésben  A csoportnyomás hatása a fejlődés során
változik. A konformitás változásának jellemző mintázatát figyelték meg. Óvodáskorban
még kevés hatást fejt ki a gyermekek véleményére a csoport nyomása, ami az egocentrikus gondolkodás következménye. Iskoláskor előtt a gyermekek még nem érzik, hogy igazodni kellene a többség véleményéhez. Kisiskoláskorban a csoportnyomás hatása erős, a
kamaszkor felé haladva azonban újra a konformitás csökkenését figyelhetjük meg.
Asch felnőttekkel végzett kísérletét megismételték 7–11 éves és 11–13 éves gyerekekkel (Berenda 1950, idézi Hetherington–Moris 1978). Itt is azt tapasztalták, hogy a
kisiskolásoknál volt nagyobb a csoporthoz igazodó, és ezért hibás válaszok száma.
Eltérő volt a válaszadás indoklása is. Míg a kisiskolások úgy gondolták, hogy ha az
egész csoport egyformán vélekedik, akkor bizonyára az a helyes válasz, addig a 11–13
évesek általában behódoltak. Tudták, hogy nincs igaza a csoportnak, de kellemetlennek
érezték, hogy ellentmondjanak a többségnek.
A 20. fejezetben láthattuk, hogy a csoport befolyása az egyén életére egyre erősebbé
válik a kamaszkor során. Miért csökken vajon a laboratóriumi vizsgálatokban mért konformitás?
Az okot abban kell keresnünk, hogy a vonalhosszbecslési vizsgálatokban egymás számára ismeretlen kísérleti személyek vettek részt (Hetherington–Moris 1978).
A csoport befolyásának mechanizmusa alapvetően különbözik az összetartó baráti
csoportok és az idegenekből álló csoport esetén. A kortársak növekvő befolyása (lásd
20. fejezet) a tagsági csoportok esetén következik be, az összetartó baráti csoportok befolyása valóban nő az életkor növekedésével.
A csoportnyomást nap mint nap átéljük olyankor, amikor az egyöntetű csoporttal
szemben kellene nyilvánosan kiállni az eltérő véleményünk mellett. Ha a tanár az osztályban az egyéni feladatmegoldás végeredményét egymás után több diáktól is kérdezi,
anélkül hogy értékelné a válasz helyességét, egyre nehezebb a saját válaszunkat mondani,
ha már többször ugyanaz a válasz hangzott el.
Egy ilyen jelenetnek voltunk tanúi, amikor az egyik osztályban a tanító tudatosan
törekedett arra, hogy mindenki elmondja a saját véleményét, és az ötödik megszólaló
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válasza volt a helyes. Még figyelemreméltóbb volt, hogy a tanító nem azt tette, hogy egyszerűen nyugtázta a (végre) jó választ, hanem mindenkivel meg is indokoltatta a válaszát,
üzenve ezzel, hogy tévedni szabad, és azt is, hogy érdemes vállalni a csoporttal szemben
a saját véleményt.
A tanári értekezleten is nehéz a többi tanárral vagy az igazgatóval szemben más álláspontot képviselni, legyen az egy a többiek által elmarasztalt diák melletti kiállás vagy az
iskola megcsontosodott szokásaival való egyet nem értés.

A kisebbség befolyása
A konformitás azt eredményezi, hogy az egyén engedelmeskedik a többség akaratának,
különösen, ha egyedül marad a véleményével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden
esetben csak a többségi vélemény érvényesülhet. Az újító gondolatok, a csoportétól eltérő kisebbségi vélemény is hatással lehet a többségre (Moscovici 1980, idézi Smith–Ma
ckie 2001), ha következetesen és határozottan hangoztatja. Még érdekesebb kísérleti
eredmény az, hogy a kisebbségi vélemény érvényre jutása független volt attól, hogy a vélemény milyen irányban tér el a csoporttagok többségének álláspontjától. A logikus és
értelmes érvek viszont fontos szerepet játszanak abban, hogy elfogadjuk a kisebbség álláspontját.
A továbbképzések gyakori tapasztalata (Cartwright 1976), hogy a különböző cégek
alkalmazottai, amennyiben a saját munkahelyükről magányosan vesznek részt a foglalkozásokon, később nem tudják kellően kamatoztatni a tapasztalataikat. Hiába lelkesednek
az újonnan tanultakért, visszatérve a munkahelyükre, szembe találják magukat a többség
ellenállásával. Amikor azonban egy munkahelyről többen élik át ugyanazt az élményt
és tanulnak valami újat, akkor sokkal hatékonyabban képesek újításokat vinni az addigi
gyakorlatba.
A fiatal tanárok is hasonló helyzetben vannak, amikor frissen kikerülve a főiskoláról vagy egyetemről megkísérlik az új, addig szokatlan módszereket alkalmazni. Ilyenkor
hasznos segítséget jelentenek a hasonló gondolkodású kollégák vagy az iskolapszichológus (ha, szerencsés esetben, van már az iskolában ilyen szakember).


A VONATKOZTATÁSI CSOPORT

A mindennapi életben a velünk személyes kapcsolatban lévő és az ismeretlen társak vagy
csoportok egyaránt hatással vannak ránk. Ennek mértéke több tényezőtől függ: a csoporthoz fűződő érzelmi viszonytól, a csoporttól való függés mértékétől, az egyén jellemzőitől és külső tényezőktől. Az eddigi fejezetekben számos példával találkozhattunk az
egyén életében szerepet játszó csoportokra a családtól a kortárscsoportokig (lásd 2., 5.,
7., 20. fejezet). A normaközvetítés szempontjából azonban nem gyakorol hatást ránk
minden csoport, amellyel kapcsolatba kerülünk. A normatív hatás attól is függ, hogy ezek
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a csoportok valamilyen szempontból fontosak-e, igazodási pontul szolgálnak-e számunkra. A befolyással bíró csoportokat nevezzük vonatkoztatási csoportnak.
A vonatkoztatási vagy referenciacsoport befolyásolja a személy attitűdjeit, és összehasonlításul szolgál saját maga megítélésére.
Olyan csoport is lehet vonatkoztatási csoport, amelyeknek a személy nem tagja.
Amikor továbbtanulási terveinket fontolgatjuk, a baráti körünk (tagsági csoport) befolyásolhatja például, hogy a szülővárosunkban keresünk-e főiskolát magunknak, vagy
távolabbi kalandokra vállalkozunk-e, az esélyeink latolgatásakor azonban nem az osztálytársainkkal, hanem az ugyanarra a szakra jelentkezőkkel hasonlítjuk össze magunkat,
akiknek a többségét egyáltalán nem ismerjük, információnk is csak áttételesen van róluk
(túljelentkezők száma, felvételi ponthatár stb.).
Fontossá válhat egy csoport az egyén számára azért is, mert szeretne tagjává válni, és
ezért már előre igyekszik az adott csoport normáit, szokásrendszerét átvenni. Ez fontos
állomása a szereptanulásnak és a foglalkozási szocializációnak is. Ilyen anticipált szocializációval találkozunk annál az óvodásnál, aki iskolástáskát vetet magának, és otthon „tanulást” játszik, leckét ír. A kiskamasz, aki festi magát, a serdülő, aki szeretne tetováltatni,
piercinget rakatni, a jogászhallgató, aki egyetemistaként egyszer csak elkezd zakót hordani – ők mindnyájan az anticipált szocializáció jeleit mutatják. Ezeket a magatartásformákat azért veszi át a személy, mert ezek a számára vágyott csoport jellemzői.
Vonatkoztatási keretül a csoportok mellett személyek is szolgálhatnak, és a csoport
bizonyos kitüntetett tagjai is szolgálhatnak normaközvetítőként. Ilyenkor a csoport nagy
hatékonyságú tagja – sok esetben a vezetője – egy személyben is képviseli a csoport normáit (Hyman–Singer 1976). A filmsztárok, zenészek népszerűsége részben ezzel magyarázható.
Kelley a vonatkoztatási csoport szerepét két funkcióban látja: 1. a normák közvetítésében és 2. abban, hogy összehasonlítási alapul szolgál az egyén számára (Kelley 1980)
önmaga vagy a helyzete megítélésében.
1. A normatív funkció működését szemlélteti Merton egyik eredménye. Merton a második világháború alatt amerikai katonák körében végzett vizsgálatokat (Merton 1980).
A már harcban részt vett katonák és az újoncok attitűdjeit vizsgálta a háborúval kapcsolatban. A katonák hajlandósága arra, hogy fegyveres harcban vegyenek részt,
markánsan különbözött egymástól. A tapasztalt katonák sokkal kevésbé lelkesedtek
azért, hogy újra bevessék őket. A mi szempontunkból azoknak a katonáknak a hozzáállása figyelemre méltó, akik a veteránokkal azonos egységben szolgáltak, de
tényleges tapasztalatokkal még nem rendelkeztek (21.1. táblázat). Az ő nézeteik az
újonc- és a veteráncsoport nézetei közt helyezkedtek el, amiből arra következtethetünk, hogy hatással volt rájuk annak a (referencia-) csoportnak a véleménye, amelyben szolgáltak.
2. Mertonnak ugyanebben a vizsgálatsorozatában számos példát találhatunk az összehasonítási funkció működésére. A katonák helyzetükkel való elégedettsége nem az objektív nehézségek vagy kedvező helyzet szerint változott. Erősen befolyásolta a csa-
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21.1. TÁBLÁZAT  A veteránok és újoncok fegyveres harc iránti attitűdje

Szívesen menne-e harcba?

Újonc
Újonc, aki veteránok csapatában szolgál
Veterán

Az igennel válaszolók aránya (%)

45%
28%
15%

Forrás: Merton 1980.

pattagok ítéleteit az, hogy milyen vonatkoztatási csoportot használtak a helyzetük
megítéléséhez. Például az európai hadszíntéren lévő, éppen nem harcoló katonák
elégedettségi szintje lényegesen jobb volt, mint azt az objektív körülmények alapján várni lehetett. A magyarázatot a viszonylagos elégedettség, illetve megfosztottság fogalmával magyarázzák. A nem harcoló katonák relatív elégedettségét az okozta,
hogy a saját helyzetüket a náluk még rosszabb helyzetben lévő, harcoló csapatok körülményeivel hasonlították össze.
Az elégedettség vagy elégedetlenség oka a diákok esetében is gyakran az összehasonlításhoz használt referenciacsoportban keresendő. Egy olyan környéken, ahol jómódú családok élnek, egy gyerek elégedetlen lehet a ruhatárával azért, mert körülötte a többség drága, márkás ruhákat engedhet meg magának, míg ugyanezek a közepes anyagi lehetőségek
a szegény környezetben elégedettséggel járhatnak együtt.
Az összehasonlítás nemcsak az attitűdökre és a saját helyzettel való elégedettségre van
befolyással, hanem információt szolgáltat a saját teljesítmény megítéléséhez is. A társakkal való összemérés lehetővé teszi mind a teljesítmény színvonalának, mind a tartalmi
helyességnek a megítélését. Ez utóbbit láthattuk Asch kísérletében, melyben a csoportnyomás sok esetben annak köszönhető, hogy a csoport biztosabb támpontnak tűnik az
egyén számára, mint a saját tapasztalatai. (A társas összehasonlítás teljesítményre gyakorolt hatásával a 22. fejezetben foglalkozunk részletesen.)
Néha a normatív és az összehasonlító funkció nem válik szét élesen. Ezt figyelhetjük
meg Sherif (1973) egyik kísérletében.
A személyeknek egy sötét laboratóriumban egyetlen fénypontot vetítettek. A fénypont elmozdulásának mértékét kellett megítélniük több próbán keresztül, azonban a valóságban a fénypont mozdulatlan volt. A kísérlet az általános lélektanban „autokinetikus
jelenségként” ismert illúziót használja fel, azt tudniillik, hogy egy fénypont a teljesen sötét háttérben saját testünk spontán mozgása következtében elmozdulni látszik (innen az
elnevezés: saját mozgás észlelése).
A személyek egy része először egyedül ült a szobában, mások kezdettől fogva csoportban végezték a kísérletet, és így hallották, hogy mit mondanak a társaik. A kísérletben magányosan részt vevők közül egyesek csak 1-2 centiméteres elmozdulást észleltek,
mások akár 25 centimétert is. A személyek egymás utáni ítéletei közt azonban kicsi volt
az eltérés, mindenki kialakított egy rá jellemző ítéletet. Mintha más támpont hiányában
az egyén az előzőleg hallott becslést használta volna támpontul.
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De mi történt azokkal, akik csoportban vettek részt a kísérletben? Náluk azt tapasztalták, hogy egymáshoz közeli ítéleteket hoztak! A becslések kezdettől fogva sokkal kevésbé
tértek el egymástól, mint a magányos egyének becslései.
Ezek után a kísérlet első szakaszában egyedül részt vevőket is csoportba ültették,
és azt tapasztalták, hogy az ő ítéleteik is közeledtek egymáshoz, itt is kialakult egyfajta
csoportra jellemző ítélet – igaz, egy kicsit lassabban, mint ha eleve csoportban alakították volna ki az ítéleteiket. Vagyis a csoport hatott az ítéletekre, egyféle csoportnorma
alakult ki.
A kísérletnek van két további érdekessége is. Egyrészt a kísérleti személyekben nem
tudatosult, hogy a többiek becslése befolyásolta őket, másrészt hogy ez a normához való
igazodás fennmaradt. Ha a csoportos ülés után egyéni helyzetben további becsléseket
kértek, a személyek a csoportban kialakított normák szerint ítéltek továbbra is.
A kísérlet szellemesen használja ki azt a jelenséget, hogy a látszatmozgás mint illúzió nélkülözi az objektív támpontokat. Láthatjuk viszont belőle a normaalakulás jelenségén túl azt is, hogy a személyek összehasonlítják az ítéleteiket másokkal olyan esetekben,
amikor a helyzet bizonytalan. Ezt az összehasonlítást nem motiválta a bizonytalanságon
kívül semmi, hiszen nem volt elvárás a csoport többi tagjának a figyelembevétele. A személyek nem ismerték egymást, sőt az előbb csoportban, majd magányosan ítélők esetén
a második ülésben a többiek nem is hallhatták az ítéleteiket. Az ítéleteik alakulásában a
csoportnyomás, a csoport esetleges szankciói itt nem magyarázzák a további összehasonlítást, legfeljebb csak az a vágy, hogy jól teljesítsünk egy bizonytalan helyzetben.
Mind a vonalhosszbecslés, mind a fénypont elmozdulásának megítélése során azt
figyelhettük meg, hogy a csoport normát közvetít a tagjai felé. Ezek a normák sokszor
részletkérdésekre vonatkoznak, mint a csoport beszédstílusa, öltözködési szokások vagy
zenehallgatási szokások, ugyanakkor a felnőtt korosztállyal gyakran összeütközések forrásaivá válnak. Generációról generációra újratermelődő viták ezek, általában lényegtelen
kérdésekről, mint a kívánatos hajviselet, nadrágbőség (vagy éppen szűkösség). A gyerekek számára ezek a normák a csoporthoz tartozás miatt válnak olyan fontossá, az idősebbek szemében azonban ezek a divatok értékek, illetve értékek elleni lázadás kifejezései.


HONNAN SZÁRMAZNAK A CSOPORT NORMÁI?

A normák (mint ahogy például Sherif terepkísérlete kapcsán láttuk a 20. fejezetben) a
csoportfejlődés során alakulnak ki. Hatással vannak rá a csoport által átélt események,
együttes tapasztalatok. A csoport tagjai azonban nem „tiszta lappal indulnak”. A családjukból és korábbi csoportjaikból egyaránt hoznak normákat, melyek befolyásolják azt,
hogy milyen közös normák válnak dominánsakká. Az iskolai osztályok esetén is fontos
szempont, hogy milyen családi attitűdöket, elvárásokat hoznak a tanulók az iskola, a tanulás, a viselkedési normák tekintetében.
A korábbi iskolai tapasztalatok hatásai szintén fontosak a normák kialakításában. A tanár-diák viszony barátságos vagy ellenséges voltáról, a szabályok betartásának szükséges-
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ségéről vagy a szabályszegés lehetőségeiről nagyon eltérő tapasztalatai lehetnek a tanulóknak, amik befolyásolják a jelenlegi viselkedésüket és az új csoport normáit is.
Nem utolsósorban magának az adott intézménynek is vannak kialakult normái (lásd
bővebben a 29. fejezetben).
A kialakuló csoport tagjai nem egyenlő mértékben befolyásolják a normák kialakulását. A domináns, a csoport hierarchiájában meghatározó csoporttagok befolyása nagyobb
(vö. a 28. fejezetben tárgyalt kerülőút-jelenséggel Mérei kísérletében).

Normakövetés, normaszegés, normaalakítás
A csoportban elfoglalt hely nem csupán a normaalakulásban betöltött szerepet, hanem a
normakövetés mértékét is befolyásolja. Ebben szintén szerepet játszik a hierarchiában elfoglalt hely, de még egy szempont meghatározó, mégpedig az, hogy a csoport mennyire
fontos az egyén számára.
A centrumban és a periférián lévő személyek kevésbé normakövetők. A vezetők a
helyzetük stabilitása miatt megtehetik, hogy normaszegően viselkednek. Erre azonban
nincs gyakran szükségük, mert a csoportnorma általában közel áll a sajátjukéhoz. A periférián lévőkre – a személyes kapcsolat hiányában – kisebb csoportnyomás hat, ezért is
normaszegők.
Minél fontosabb a csoport, annál inkább normakövető az egyén. Ez egyrészt attól
függ, hogy mennyit kockáztat a személy a normaszegéssel. A periférián lévő számára
keveset nyújt a csoport, ezért kevésbé motivált a normához igazodásra. Másrészt a fontosság attól is függ, hogy a személy számára rendelkezésre áll-e alternatív csoporttagság.
Ha valaki csak egyetlen csoporthoz tartozik, legyen ez akár olyan csoport, amelynek a
normáival nem ért egyet, akkor a valahová tartozás igénye miatt nagy valószínűséggel
követni fogja a diktált normákat. Ez magyarázza a deviáns normák követését is olyan személyeknél, akiknek nincs lehetőségük más csoporthoz kapcsolódni.
A normaszegés azzal a következménnyel jár, hogy a csoport megváltoztatja az egyén
felé irányuló kommunikációját. Minél fontosabb egy csoport számára egy bizonyos norma, annál élénkebben reagál a csoportnorma megszegésére, vagy a normával ellentétes
vélemény hangoztatására. A deviáns csoporttag felé intenzívebb kommunikáció indul
el, a csoport megkísérli meggyőzni az ellenvélemény hangoztatóját. Minél fontosabb a
szóban forgó norma, annál hosszabb időt is szánnak egy-egy meggyőzési próbálkozásra.
Végül, ha nem sikerül meggyőzni a normaszegőt, akkor a népszerűségével fizet a szembenállásért; a csoport számára egyaránt szimpatikusak a normával egyetértő és a kezdetben ellentétes véleményt hangoztató, de meggyőzhető tagok, és legkevésbé kedvelik a
csökönyösen deviáns személyeket (Schachter 1981).
Tudatos normaalakítási folyamatok segíthetnek abban, hogy a csoport, például egy iskolai osztály normái minél hatékonyabban működjenek, és a csoport formális vezetője és a
csoporttagok számára egyaránt elfogadottakká váljanak. Thomas Gordon erre a „szabályalkotó gyűlés” módszerét javasolja (Gordon 2001). A csoport ilyenkor nyílt kommunikáció

202



ÖTÖ D IK RÉ S Z. társas kapcsolatok és a személyközi viszonyok

keretében közösen alakítja ki a szabályait, mérlegelve az összes csoporttag szempontjait. Az
ilyen és ehhez hasonló tudatos normaalakítási folyamatok hatására a szabályok betartásának hatékonysága erősen megnő. A normaalakításban való aktív részvétel miatt a csoporttagok sajátjuknak érzik a normákat, jobban betartják és betartatják egymással is.
A csoportnormákhoz igazodás különbségeit jól példázza a mindnyájunk által ismert
Molnár Ferenc-regény, A Pál utcai fiúk. Boka János, a csoport vezére megengedheti magának, hogy ne kövessen bizonyos csoportnormákat: gyerekes dolognak tartsa a Gitt-egyletet, és a közlegénnyel barátkozzon. Ugyanakkor Nemecsek Ernő, akinek érzelmileg
nagyon fontos a csoport, nem mer ellenszegülni, zokszó nélkül végrehajtja a rá rótt kötelezettségeket, és elviseli az őt ért igazságtalanságokat.

Az osztály normái mint öndefiníciók
Az iskolai osztály mint állandó csoport az osztály tagjai számára az énazonosság érzését is
nyújtja. A többi osztályhoz képest elfoglalt hely az önértékelés része, különösen olyankor, ha
a tanárok is élnek az összehasonlítással. Ez a kérdés azoknál az osztályoknál válik igazán fontossá, akik vesztesei az összehasonlításnak. Ilyenkor láthatjuk azt, hogy a csoport által képviselt normák segítenek abban, hogy a csoport magát értékesnek, különlegesnek érezhesse.
Az iskola általános normáihoz képest ezekben az osztályokban más értékek válnak fontossá.
A kreatív normák az osztályban azt szolgálják, hogy a csoport megőrizze önbecsülését,
képes legyen egyéni arculatot fenntartani. Ez több úton is elérhető (Tajfel–Turner 1979;
Szabó L. 2002).
 Más normák kiemelkedését látjuk olyankor, amikor a tanulásban gyenge osztály vala-

mi más területen tűnik ki. Ez lehet kifejezetten csoportépítő – pl. ők a jó sportolók,
az iskolaújság vagy az iskolarádió szerkesztői – vagy semleges – pl. rajongás egy zenekarért.
 A negatívnak ítélt tulajdonságok pozitívként emlegetése, az iskola normáival való ellenazonosulás. Ilyenkor a csoport abban tűnik ki, hogy markánsan elutasítja azokat a tevékenységeket, kötelezettségeket, amelyeket elvárnak tőlük. Kicsit analóg ez a helyzet
a 20. fejezetben tárgyalt bohócszereppel, csak itt egy egész osztály viselkedése problémás. A nem tanulás, a tanárokkal való szembenállás mint a vagányság kifejezése sok
problémát okoz a tanároknak. Ezekben a helyzetekben azt érdemes látni, hogy ezek a
viselkedések funkciót töltenek be, azt teszik lehetővé, hogy a csoport egyéni módon
definiálja magát. Ha nem tud kitűnni egy tulajdonságban, akkor kitűnik annak hiányában vagy a norma elutasításában. Hasonlóan értelmezhető a deviáns csoportok
működése (lásd a 7. fejezetben).
 Más referenciacsoporttal való összehasonlítás is lehetőséget ad az önbecsülés fenntartására. Egy hajtós iskola gyenge osztálya gyakran hasonlítja össze magát a környékbeli
gyenge iskola diákjaival. Ilyenkor a pozitív önértékelést a gyengébbhez képest jó teljesítmény biztosítja.
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A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS HIÁNYA ÉS ENGEDELMESSÉG

Egyéniségvesztés a csoportban?
A csoport hatása a viselkedésre nem csupán a csoportnyomás jelenségén vagy a csoportnormán keresztül érvényesül, hanem a saját normák vagy az általában elfogadott társadalmi normák követésének hiányában is. A csoport tagjaként néha kevésbé érzünk felelősséget a történtekért, sőt a csoport lehetőséget ad arra, hogy kibújjunk a felelősség alól, és
ezért olyan cselekedeteket hajtsunk végre, amelyeket egyedül nem tennénk. Iskolai rongálások, melyeknek sohasem kerülnek meg a tettesei, vagy – hogy szélsőséges, de előforduló példát is hozzunk – utcai erőszak, kisebbségek bántalmazása, tömegzavargások
hátterében is szociálpszichológiai okokat érdemes keresni.
A jelenség legkorábbi megfogalmazása a 19. század végéről Le Bontól származik, aki a
tömegpszichológia jelenségeivel foglalkozott. Az ő elképzelései ma már pszichológiatörténeti érdekességek, mégis érdemes idézni őket több okból is. Az egyik ok, hogy az alapgondolatot, a tömegben való egyéniségvesztést lényegesen árnyaltabb formában ugyan, de
a kísérletek igazolják; a másik ok, hogy tükröződik benne az a szemlélet, amelyre a pszichológia kezdetektől törekedett, tudniillik, hogy a lelki jelenségek biológiai magyarázatát
is megkeresse. Megfogalmazása szerint: „A tömeg tagjai a gerincvelő befolyása alatt álló
primitív lények […] nők, gyerekek, vadak és alsóbb osztálybeliek erőszakosságát és vadságát mutatják.” (Le Bon 1895, idézi Atkinson 2001, 527.)
Le Bon megfogalmazása felett természetesen eljárt az idő, a tömegjelenségek magyarázatát máshol kell keresnünk, mint a gerincvelői reflexek szintjén, és kijelentését ma már
vaskos előítéletnek tartjuk mind a négy emlegetett csoport szempontjából. Azt a sejtést
azonban, hogy tömegben a személyek viselkedése megváltozhat, szisztematikus kísérletek tárgyává tették. Az „egyéniségvesztés” ugyan túlzott kijelentés, azonban a felelősség
csökkenését sokszor megfigyelhetjük olyankor, amikor a személyes normaszegés nem
ellenőrizhető. Az egyik vizsgált kérdés a felelősség csökkenése, a másik a külső parancsoknak való engedelmesség, végül vizsgálják azt is, hogy milyen körülmények esetén
lázadunk fel a külső hatalommal szemben.

Az egyéni felelősségvállalás csökkenése
A csoport hatását az egyéni felelősségvállalás csökkenésére és ennek következményeként
a fokozott normaszegésre jól példázza egy terepkísérlet (Diener et al. 1976). Mindenszentek ünnepén (Halloween) szokás az Egyesült Államokban, hogy a kisgyermekek végigjárják a szomszédokat azzal a köszöntéssel, hogy: „Vendégül látsz, vagy megtréfállak!”
(Trick or treat!) A házigazdának ekkor édességgel illik kínálni az álarcos maskarába öltözött fiatalokat. A kísérlet alanyai, a becsöngetők nem is tudták, hogy egy kísérletben vesznek részt. Amikor becsöngettek, az ajtót nyitó felnőtt cukorkákkal, csokoládéval teli tálat
tartott eléjük, de arra kérte őket, hogy csak egy édességet vegyenek, hogy jusson a később
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érkezőknek is. Ekkor megszólalt odabent a telefon, és ő bement a házba, otthagyva az
édességet. Azt vizsgálták, hogy a gyermekek mennyit csórnak el, amikor felügyelet nélkül maradnak. A gyermekek egy része csoportban érkezett, mások egyedül, és egyesektől
a kínálás közben megkérdezték a nevét, mások anonimak maradhattak. Az eredmények
igazolták a feltételezéseket: akik csoportban érkeztek, és/vagy névtelenek maradhattak,
azok több édességet csentek el.
Fontos látnunk, hogy a helyzet okozta a szabályok megszegését: a résztvevők úgy
érezhették, nem kell felelősséget vállalni a tetteikért, és ilyen helyzetekben olyan cselekedeteket is elkövetnek, amelyeket máskor nem tennének.
Ezzel kell számolnunk iskolai helyzetekben is, amikor csoportban, főként felügyelet
nélkül hagyjuk a tanulókat. Ilyenkor könnyebben előfordul rongálás, a környezet rendetlenül hagyása, sőt a gyengébbek bántalmazása is, és a megoldás útja is adódik a fentiekből: nem az állandó felügyelet a megoldás, hanem az egyéni felelősség fokozása és a személyesebb emberi kapcsolatok. Ezektől várható, hogy hatásukra csökken a normaszegő
viselkedés.

Az engedelmesség mértéke és okai
Engedelmesség a laboratóriumban  A szociálpszichológia kétségtelenül egyik legtöbb

vitát kiváltott kísérletét Stanley Milgram (1963) végezte a Yale Egyetemen. Újsághirdetésre jelentkezett kísérleti személyeknek azt az információt adta, hogy egy tanulási kísérletben vesznek részt. A probléma, amit tanulmányozni akarnak, a büntetés hatása a tanulási teljesítményre. Véletlenszerűen a jelentkezők egyik felét „tanuló”-nak osztják be, másik részükre mint a kísérletvezető asszisztensére van szükség.
Valójában a „tanulók” beavatott személyek voltak. A kísérleti eljárás során az áltanulót
a személy szeme láttára látványosan leszíjazták egy székre, a csuklójára elektródát kötöttek, és egy szólistát taníttattak vele. Az utasítás szerint a másik szobából kellett a tanítást
bonyolítani. Az itt elhelyezett berendezés segítségével a személy minden helytelen válasz
után egyre emelkedő erősségű áramütést kellett, hogy adjon. A büntetés 15 voltról indult, majd minden helytelen válasz után a következő kapcsolót kellett bekapcsolni, és a
feszültség 15 voltonként emelkedett, egészen 450 voltig.
Milgram alapkérdése az volt, vajon a személyek meddig hajlandók elmenni, meddig
engedelmeskednek a kísérletvezetőnek? Az áramütés egyre fájdalmasabb volt a kísérleti
elrendezés szerint, és a tanuló egyre hevesebben tiltakozott. (A kísérlet kegyetlenségén
kevéssé változtat az a tény, hogy valójában nem volt áramütés, a tanuló megjátszotta a
fájdalmat.)
Az engedelmesség okai  Az eredmények megdöbbentőek voltak. A kísérleti személyek

65%-a hajlandó volt a legerősebb áramütést is megadni, annak ellenére, hogy a tanuló 300
volttól kezdődően hangosan tiltakozott és jajveszékelt. A kísérleti körülményeket gondos
elemzésnek vetették alá, és az engedelmességben több tényező szerepét bizonyították:
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 a szociális normák,
 a természetes döntési pontok hiánya,
 a felügyelet,
 az áttételek,
 ideológiai igazolás.

A kísérleti helyzet maga indokolja, hogy a személyek nem állnak ellen. A nagy hírű Yale
Egyetem tekintélyes kutatójáról ugyanis nem feltételezhető, hogy mások életét veszélyeztető kísérletet tervez. Valóban szerepet játszott a hely presztízse, amit bizonyít, hogy amikor egy ócska városszéli barakkban ismételték meg a kísérletet, sokkal többen tagadták
meg az együttműködést.
Az ellenállás az udvariasság normáját is megszegi, sőt egyértelműen állást kell foglalni
amellett, hogy a kísérlet vezetője felelőtlen és erkölcstelen.
A feladat végzése során nincs olyan döntési pont, ahol ki lehetne szállni, mindig csak
15 volttal nagyobb feszültséget kell adni. A kis lépések megtétele nagyon fontos pontja az
elköteleződésnek.
Az engedelmesség a kísérletvezető jelenléte miatt is ilyen nagymértékű. Ha csak telefonon kapták a személyek az utasítást, többen ellenálltak, többen pedig csaltak, vagyis szó
nélkül kisebb feszültséget adtak. A tanári munka során is ismert ez a hatás, csak ott pozitív értelemben használjuk. Ha közvetlenül ellenőrizzük a feladatvégzést, akkor a tanulók
pontosabban végrehajtják az utasítást. Mindenki ismeri például azt a helyzetet, amikor
testnevelésórán a parkban kell futni, és amíg a tanár látja, addig fut mindenki, a kanyar
után meg nagy egyetértésben gyalogolnak a diákok.
Az áttételek: a gomb segítségével a szomszéd szobában számunkra láthatatlan kísérleti
személyt könnyebb bántalmazni. Ez minden büntetéssel így van, a felelet után sírva fakadó diáknak sokkal nehezebb beírni az elégtelent, mint ha otthon a dolgozatot javítjuk.
Könnyebb intőt adni a rendbontónak, és rábízni a szülőre a büntetést.
Végül érdemes számba venni, hogy milyen ideológiai igazolás áll a cselekedet hátterében. Milgram kísérletében a tudomány szolgálata, de sok diákokat gyötrő pedagógiai
eljárás hátterében a gyermek érdeke mint ideológiai igazolás áll. Gondolok itt például a
még manapság is előforduló leckéztetési formára, amikor ötvenszer, százszor leíratják
a diákkal, hogy „Nem beszélünk csúnyán.” A gyermek egy dolgot biztosan megtanul
ilyenkor, hogy a legegyszerűbb engedelmeskedni. Ez talán szélsőséges példa, azonban az
a túlterhelt diák, aki délutánonként 4-5 órát tanul, már korántsem ilyen kuriózum. Ilyenkor a környezet is úgy látja, hogy a gyermek az egészségét károsító mértékben fáradt, de
a cél, a tudás érdekében mégis helyesnek tartják ezt az áldozatot.
Engedelmesség a mindennapi életben  A laboratórium mint kiváltó ok jelentősen

hozzájárult Milgram eredményeihez. De vajon ez azt jelenti-e, hogy a hétköznapi életben
kevésbé engedelmeskedünk az ésszerűtlen parancsoknak? Sajnos a vizsgálatok alapján
úgy tűnik, hogy az arány ugyan kicsit jobb, de alapvetően a mindennapi életben is enge-
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dünk a külső hatalomnak. A mesterséges körülmények közt levont tanulságok megállják
a helyüket a mindennapi életben is.
Egy szemléletes terepkísérletben kórházban dolgozó ápolónőket utasítottak telefonon arra, hogy egy betegnek egy bizonyos gyógyszert (a valóságban placebót) beadjanak.
A helyzetet úgy rendezték, hogy minden szakmai szabálynak ellentmondjon az utasítás: ismeretlen orvos telefonált, aki úgy jelentkezett be, hogy ő az új pszichiáter; a gyógyszereket csak írásbeli utasítás alapján szabad beadni; a gyógyszer ismeretlen volt a nővér
számára, és akkora adagot adtak meg az utasításban, ami a gyógyszeres üvegre írt egyszeri
adag négyszerese, a napi maximum kétszerese volt. A nővéreknek csupán 5%-a nem kezdte el előkészíteni a gyógyszert. Nem emeltek kifogást a telefonon kapott utasítás miatt, bár
kétségtelen, hogy többen kértek megerősítést, hogy az orvos valóban hamarosan érkezik.
Mit feltételezünk az engedelmesség mértékéről?  Mind a Milgram-kísérletnek, mind

ez utóbbinak az egyik leginkább elgondolkodtató pontja, hogy alábecsüljük a várható
engedelmesség mértékét.
Milgram kísérletéről pszichiáterek véleményét kérték ki, akik átlagosan 4%-ra becsülték a 450 voltig elmenő személyek arányát.
Nővéreket kérdezve 83%-uk gondolta, hogy ellenállna az ilyen körülmények közt
adott gyógyszerrendelésnek, míg az ápolótanulók közül mindenki azt gondolta, hogy
ellenállna.
Etikai szempontok  Milgram kísérletét sok bírálat érte etikai szempontból (lásd bővebben Atkinson et al. 1999). Azt kifogásolták – joggal –, hogy a kísérleti személyek szükségtelen pszichés ártalomnak vannak kitéve azáltal, hogy bebizonyosodik róluk, hajlandóak
lennének egy ártatlan embert kivégezni. Három szempontot érdemes ezzel kapcsolatban
kiemelni. Egyrészt, Milgram minden kísérleti személlyel körültekintően elbeszélgetett,
elmagyarázva a kísérlet célját és eredményeit, amelyek a körülmények kényszerítő erejét
mutatták. A kísérleti személyek túlnyomó többsége kifejezetten örült, hogy a kísérletben
részt vett, és az tanulságokkal szolgált számára. Másrészt, maguk az eredmények azért kavartak olyan nagy indulatokat, mert kifejezetten váratlanok voltak. Harmadrészt, éppen
ennek a kísérletnek és az ennek nyomán kibontakozott vitáknak is köszönhető, hogy szigorú szabályokat fektettek le a kísérletekkel kapcsolatban, amelyek az informált beleegyezést és az ártalmak minimalizálását írják elő.
Kívánatos-e az engedelmesség?  Ha Milgram kísérletére gondolunk, könnyen meg-

fogalmazódik bennünk a gondolat, hogy az engedelmességnek nem csupán előnyei, hanem komoly veszélyei is lehetnek. A behódolás a külső elvárásoknak, csoportnyomásnak
vagy vezetői parancsnak segíti a személyt a büntetések, a pillanatnyi konfrontáció elkerülésében, de ha ez a külső nyomás ellentétes a személy értékeivel, akkor célszerű lenne ellenállni. Az iskolai bántalmazásnak (bullying) például szinte minden esetben vannak
passzív nézői, akik nem lépnek föl az ellen, hogy egy erősebb, általában egy-két évvel
idősebb gyerek fizikailag vagy lelkileg gyötör egy gyengébbet.
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Ugyanígy kiszolgáltatott az az ellenállni nem tudó gyerek, akit a környezete ésszerűtlen tortúráknak vet alá – néha a legnagyobb jó szándékkal. A konyhás néni a napköziben,
aki beleerőlteti a gyerekekbe a főzelék utolsó kanálnyi, már nagyon nem kívánt maradékát,
mert azt gondolja, hogy a tányér kiürítése a „rendes gyerek” jellemzője, kevés hívet szerez a
spenótevésnek, másrészt viszont határozottan közvetíti az engedelmesség elvárását.
A tanulttól eltérő megoldásokat nem engedélyező tanár, aki szeretné a dolgokat nem
bonyolítani egyéni feladatmegoldásokkal, mert akkor nem tudnak haladni az anyaggal,
rá tudja venni az eredeti ötletekkel megáldott diákokat, hogy beálljanak a sorba. Az ár
azonban nem csekély, nemcsak a pillanatnyi ötletek mennek veszendőbe, de az ötletek
feladása révén a kreativitás is feladásra kerülhet.
Az engedelmesség vagy lázadás a mindennapi életben általában nem ilyen kiélezett
választási dilemma. Ha azonban az egyénnek döntenie kell az ésszerűtlen elvárások végrehajtása és az ellenállás közt, akkor nemcsak a csoportdinamikai folyamatok – a csoportnyomás ténye, a hűséges társ jelenléte, a szankció nagysága stb. – döntik el a viselkedést, hanem az egyénre jellemző külső vagy belső kontroll attitűd is. A belső kontrollos
személy ugyanis erőteljesebben képes ellenállni olyan esetekben, amikor a parancsokkal
nem ért egyet, és kitartóbban követi azokat az elveket, amelyekkel maga is egyetért (a
külső-belső kontrollról lásd a 7. fejezetet).

Reaktancia – ellenállás a hatalomnak, befolyásolásnak
A reaktancia fogalma ellenállást jelent, amelynek leírása Brehm nevéhez fűződik. Ha valakit korlátozunk a szabad választásban, akkor a nem választható alternatíva vonzereje
megnő. Kezdetben ezt a jelenséget csak döntési helyzetekben vizsgálták (Aronson 2002).
Hasonló hatást vált ki azonban a tiltás, parancsolás is. Ezért ezt a jelenséget nevezhetnénk
akár a „tiltottgyümölcs-effektusnak”. Ha egy személy azt tapasztalja, hogy befolyásolni
akarjuk, esetleg eltiltjuk valamitől vagy nagyon erőltetjük, hogy bizonyos dolgot tegyen,
akkor szabadságának védelmében ellenáll a kényszernek, és szándékunkkal ellentétesen
cselekszik. Ezzel a fogással élnek például a biztosítási ügynökök vagy kereskedők, amikor
ajánlatukat így kezdik: „Vannak persze drágább modelljeink, de Önök ezt biztosan nem választanák.” Ezzel erősen korlátozzák a személy választási szabadságát (ráadásul megsértik
önérzetét), ami ellenállást, dacot vált ki, és motiválttá teszi a drágább termék választására.
Ez az elem lelhető fel Rómeó, és Júlia tragédiájában is, hiszen Verona városában bárkit
választhattak volna, csak egymást nem.
A szülőknek és a nevelőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy tiltással és parancsolással el lehet érni a behódolást, de a tiltott, büntetett viselkedés vagy nézet eközben irreálisan felértékelődhet a gyerek számára. A serdülők különösen érzékenyek szabadságukra
és autonómiájukra, sőt annak látszatára is.
Létezik egy terápiás eljárás is, amelyben erre a jelenségre építenek. Ezt nevezik „paradox parancsnak”. Ilyenkor a páciensnek a terapeuta mintegy megparancsolja, hogy minél
többször produkáljon egy tünetet; például az elalvási nehézségekkel küzdőnek azt mond-
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ja, arra ügyeljen, hogy lefekvés után legalább két óra hosszat maradjon ébren, ne engedje
lecsukódni a szemeit. A beteg ilyenkor általában a második alkalom után elnézést kér a
terapeutától, és elmondja, hogy képtelen fennmaradni az előírt ideig. Ez a terápia sikerét
jelenti. Ilyet egyébként biztosan minden tanár tapasztalt már. Például ha arra kérjük a
gyerekeket, hogy most semmiképpen ne olvassanak előre vagy ne lapozzanak bizonyos
oldalakra, azonnal megteszik. Természetesen nem állítjuk, hogy az iskolában is ezzel az
eljárással kell leszoktatni a gyereket a nemkívánatos viselkedésekről. Egyszer-egyszer
azonban érdemes kipróbálni. Gondoljuk csak meg, mi történne, ha egy osztálynak megtiltanánk, hogy elolvassanak egy (amúgy kötelező) olvasmányt. Ha nem is alkalmazzuk
tudatosan a mindennapi gyakorlatban a reaktancia jelenségét, fontos tudni, hogy létezik,
és ismerete segíthet megérteni bizonyos ellenállásokat vagy a szabályszegő viselkedést.


A CSOPORTOK SZEREPE A VÉLEMÉNYFORMÁLÁSBAN:
SEGÍTSÉG VAGY TEHERTÉTEL?

Nehéz döntési helyzetekben gyakran kérnek fel csoportokat – szakértőket vagy laikusokat – a problémák eldöntésére. De vajon hatékonyabban hozzák-e meg a csoportok a
döntéseiket? A kérdésre a válasz nem is abból a szempontból fontos, hogy melyik a jobb,
az egyén vagy a csoport döntése, hanem hogy milyen jellemzői vannak a csoportos döntéshozatalnak, és ezt hogyan befolyásolják a körülmények.

A csoportdöntés jellemzői
Megváltozik-e a döntés annak hatására, hogy nem egyénileg, hanem csoportban határozunk el valamit? Ha igen, előnyös-e ez a változás?
A csoportban alapvetően kétféle módosulás következhet be a döntésekben: a kiegyenlítődés és a polarizáció (Smith–Mackie 2001).
 Kiegyenlítődés akkor következik be, ha a csoport tagjainak nézete megoszlik egy kér-

désben, kiegyensúlyozottan képviselik a csoport tagjai mindkét lehetséges álláspontot. Ezt láthattuk Scherif autokinetikus effektussal kapcsolatos kísérletében. A vélemények átlagolódását a megegyezés természetes jelenségének tartjuk a mindennapi
tapasztalataink alapján is.
 Van azonban a csoportdöntésnek egy másik formája is, ami figyelmet érdemel, ez a
csoportpolarizáció jelensége. Ez olyankor következik be, amikor a csoport tagjainak
többsége már a vita kezdetén az egyik szélsőséges álláspontot képviseli.
A laboratóriumi vizsgálatokban döntési szituációkat dolgoztattak fel a csoporttal, és
az egyéni álláspontokkal hasonlították össze a csoportban született elhatározásokat
(Myers–Lamm 1976). A jellegzetes dilemmák:
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 Egy

szívbeteg választhat a szívműtét és a konzervatív kezelés közt. Az első esetben
reménye van a teljes gyógyulásra, de ehhez a műtéti kockázatot vállalni kell. A műtét
nélkül viszont egész életében alkalmazkodnia kell a betegség okozta állapotához.
 Egy fiatal mérnöknek a jó nevű nagyvállalat biztos, de alacsonyabb fizetést adó és a
nagy fizetést ígérő, de bizonytalan jövőjű, most alapuló cég közt kell választania.
Minden esetben azt kell a csoportnak eldönteni, hogy mekkora kockázat mellett döntenének a nagyobb nyereséget ígérő változat mellett. Csoportban hozott döntésnél a vélemények polarizációja következik be, az első esetben óvatosabb, a másodikban kockázatvállalóbb megoldás mellett döntött a csoport. Mi indokolja, hogy a csoport különbözőképpen
dönt? Nem más, mint a csoportnorma! Az értékek irányába tolódik el a vélemény, az
egészséggel kapcsolatban a kockázat kerülése, a karrier kérdéseiben a bátorság az érték.
A csoportpolarizációban azonban nemcsak az értékek, hanem az információtöbblet
is szerepet játszik. Abban az esetben is bekövetkezik a döntés polarizációja, ha a személy
írásban kapja az információkat.
A csoportpolarizáció hatásait a mindennapi életben hozott döntéseknél is vizsgálták.
Például az esküdtszékek által hozott ítéletekben kiszabott büntetés nagysága változik a
vita során, szigorodik vagy enyhül, de magának a bűnösségnek a megítélése változatlan
marad.
Iskolai helyzetekben is vannak olyan kérdések, melyekben a csoport tagjai számára is
gyakran meglepő megállapodások születnek. Ezekért a csoportban lejátszódó folyamatok
felelősek. A szülők pénztárcájának teherbírását meghaladó ballagási költségek megszavazása vagy a tantestületi értekezleten egy gyerekkel szembeni szigorú szankciók a fegyelmezetlenség miatt, vagy az év végi buktatás minden tárgyból, amiből a tanuló bukásra áll, gyakran
ilyen polarizált döntések. Az alábbiakban bemutatunk egy pozitív példát.
Egy gimnáziumi osztályba járt egy nehéz sorsú diák. A történet most számunkra
a csoportdöntés szempontjából érdekes, a körülmények annyiban fontosak, hogy a
fiút a családja nem támogatta a gimnáziumba járásban, ezért kényszerűségből elköltözött egy kollégiumba, és dolgozott, hogy eltartsa magát. A kollégiumban ő volt az
egyetlen gimnazista, kilógott a sorból, a többiek csak akkor tanultak, ha muszáj volt.
A fiúnak sok nehézsége volt a tanulással, főként azért, mert a tanulás helyett pénzt
keresett. Egy keramikus mellett segédkezett, azt remélte, hogy majd érettségi után is
ezzel tud foglalkozni.
A munka miatt annyit hiányzott az iskolából, hogy az osztályfőnök utolsó figyelmeztetést adott neki, hogy többet nem „lóghat”. Ahogy ez lenni szokott, a keramikusnak egy nagy és fontos vásárra kellett mennie, ahol szüksége volt a fiúra, és a hétfői
napon is távol voltak. A fiú szerzett orvosi igazolást, az osztályfőnök viszont felhívta
a kollégiumot, és kiderült a csalás.
Az iskola a dilemmáját úgy oldotta fel, hogy a fiú osztálya hozza meg a döntést
arról, hogy mi történjék a fiúval. Az osztály szabadon dönthetett, de a tanárok jelezték, hogy azt várják, a fiú kapjon igazgatói megrovást, aminek következtében a leg-
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kisebb fegyelmi vétség esetén mennie kell az iskolából. A tanárok – a kortársakból
álló referenciacsoportról való ismereteik alapján helyesen – úgy gondolták, hogy ha
rájuk nem is, de az osztálytársakra hallgatni fog, és a tanulásra fordítja az energiáit.
Az osztály nem szívesen vállalta a feladatot, és a „tárgyalás” elején még senki nem
tudta, hogy milyen döntést fognak hozni. Egyre erősödött az a vélemény, hogy a fiúnak nem az tesz jót, ha szankcionálják, hiszen tisztában van az iskola szabályaival, és
el is fogadja azokat, csak a külső nyomás is jelentős, ami rá nehezedik.
A döntés a vélemények polarizációját hozta, és jól tükrözte a csoport normáit:
formális szankciót a lógásért egyáltalán nem adtak, hanem helyette kötelezték arra,
hogy hetente egyszer a matematikát jól magyarázó osztálytársával bent kellett maradnia az iskolában „korrepetálásra”. A csoport számára fontos értékek: a felnőttes
önálló viselkedés, pénzkeresés, az empátia, a segítés és az iskola követelményeinek
legalább minimális teljesítése érvényesültek, és a fiú valóban egész évben együtt tanult az osztálytárssal. Elfogadta és segítségnek vette a döntést.
A korábban említett és az itt részletesen ismertetett példából látható, hogy a csoportpolarizáció hatása lehet pozitív és negatív egyaránt, ezért érdemes a döntéshozatal folyamán
tudatosítani ennek hatásait. Mivel a polarizációt a normák és az információtöbblet egyaránt okozza, arra érdemes figyelni, hogy a fontos normák a vita során megfogalmazódjanak, és sokoldalúan járjuk körül a döntési szempontokat.
Ez utóbbi szempont még hangsúlyosabb a csoportgondolkodás jelenségével kapcsolatban.

A csoportgondolkodás
A csoportgondolkodás a csoport által hozott döntéseknek egy speciális körére vonatkozik.
A kifejezés meglehetősen furcsa, mert éppen arra a jelenségre használjuk, amikor a csoport „nem gondolkodik”! Nagy kohéziójú csoportok feszültséggel teli helyzetekben hozott döntése esetén fordul elő ( Janis 1982).
Az egyik ilyen híres tévedés volt az Egyesült Államok Kuba elleni inváziója 1961-ben.
Az amerikaiak a Disznó-öbölben szálltak partra, és csúfos vereséget szenvedtek, mert
rosszul mérték fel a helyzetet. A partraszállást egy olyan területen hajtották végre, ahol
130 kilométer széles mocsáron kellett volna átkelni, és a mocsár szélén kezdődtek a hegyek. Miért nem vette észre John Kennedy tanácsadó testülete a döntés abszurditását?
Több ilyen nagy katasztrófát tartanak számon, ahol utólag kiderült, hogy mit mulasztottak el a döntéshozók (Atkinson et al. 1999; Aronson 2002).
A csoportgondolkodás nagy kohéziójú csoportok esetén jön létre, olyan helyzetekben,
amikor a külső befolyásoktól elzártan működik a csoport (pl. titkos akciók), erős stressz
alatt dolgoznak, és a csoport nagy hatású vezetője köztudottan egy bizonyos vélemény
mellett kötelezi el magát.
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A döntéshozatal során a hibát az alábbiak okozzák:
 nem gyűjtik össze szisztematikusan a döntés mellett és ellene szóló érveket.
Ennek látható megnyilvánulásai vannak:
 a személyek maguk önként is visszatartják az ellenérveiket (öncenzúra);
 az ellenzőkkel szemben nyomást gyakorolnak;
 sőt vannak önjelölt cenzorok, akik az ellenzőket személyesen megkérik, hogy ne
mondjanak ellent, mert a döntés nagyon fontos.
 Jellemző még a kollektív racionalizálás, a döntés ésszerűségének utólagos magyarázása; és
 az az illúzió, hogy a csoport erkölcsös, egyöntetű és sebezhetetlen.
Végeredményben a csoport tagjainak ellenérveit és az alternatív lehetőségeket a csoport
nem mérlegeli, nem méri fel a döntés kockázatát, az információkat nem dolgozza fel, vagy
csak szelektíven és torzítva, nem készül fel az esetleges kudarcra.
A védekezés a jelenség ellen ezekből következik, az alternatívák szisztematikus mérlegeléséhez a külvilág felé nyitottság, külső szakértők bevonása vagy az „ördög ügyvédje”,
a hivatalból az ellentmondással megbízott csoporttag és a vezető háttérbe vonulása segíthet.
A csoportgondolkodás jelensége nem csupán azért érdemel figyelmet, mert a csoport
működésének szélsőséges formája, hanem mert a döntés kockázatainak figyelembe nem
vétele, az alternatívák nem mérlegelése előfordulhat bármelyikünknél. Mint ahogy az
egyik család lakást cserélve nem mérlegelte, hogy az ingatlan, amit kiválasztottak, alapterületre ugyan ideális, de nagyon zajos volt. Később csak nagy anyagi áldozatok árán tudták tovább cserélni. Az a családtag, aki „beleszeretett” a lakásba, és akinek nem mondtak
ellent, utólag nem értette, hogyan hagyhatták figyelmen kívül ezt a szempontot. De maradjunk az iskola világánál! A továbbtanulási döntéseknél is találkozunk ilyen irracionális
választásokkal, ahol a családtagok egymást erősíthetik egy rossz döntés meghozatalában.
A rossz döntések hátterében a csoport hatására kialakuló felelősség megoszlása is szerepet játszik, mint ahogy láttuk ezt a csoportos viselkedés más formáinál, és látni fogjuk a
segítőviselkedés hiánya esetén is a 22. fejezetben.

 KULCSFOGALMAK
vonatkoztatási vagy referenciacsoport  csoportnyomás  konformitás  egyéniségvesztés csoportban  csoportnorma  kreatív norma  reaktancia  tudatos norma alakítás  csoportgondolkozás  csoportpolarizáció
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 KÉRDÉSEK
1. Hogyan lehetséges az, hogy egy iskolában nagyon hasonló módszerekkel válogatott osztályokban néha merőben más osztálynormák alakulnak ki?
2. Hogyan lehet pedagógusként befolyásolni a normák alakulását? Gondolja végig, hogy milyen eszközei lehetnek szaktanárként és osztályfőnökként! Hogyan függ a diákok életkorától, hogy melyek a normák befolyásolásának hatékony formái?
3. Mi a tapasztalata arról, hogy az emberek (gyerekekre és felnőttek egyaránt
gondoljon) milyen vonatkoztatási csoportokat használnak saját teljesítményük, helyzetük vagy véleményük megítéléséhez?

 AJÁNLOTT IRODALOM
N. Kollár K. – Rapos N. szerk. 2015. Tanár leszek. A társas, társadalmi viszonyok. Budapest,
ELTE Eötvös Kiadó. Az iskola társas és társadalmi viszonyaival kapcsolatos további
tanulmányok olvashatók ebben a műben, amelynek érdekessége, hogy a kötetet pszichológusok és neveléstudományi szakemberek közösen írták azzal a szándékkal, hogy
a két tudományterület integrációját segítsék. Letölthető: http://www.eltereader.hu/
media/2015/11/Tanar_leszek_READER.pdf.
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 BEVEZETÉS
Az iskolai tanulás, a munkavégzés és a hétköznapi élet területén is gyakran a
feladatvégzés színvonala, a teljesítmény áll a középpontban. A társak jelenléte sokrétű hatással van a feladatvégzésre. Ezeket a hatásokat vesszük sorra
ebben a fejezetben a társak puszta jelenlététől az olyan összetett jelenségekig, mint a társakkal való összehasonlítás, a versengés, a kooperáció és a segítő viselkedés.



TELJESÍTMÉNY CSOPORTBAN

A feladatvégzés gyorsasága, színvonala, a hibázások száma a társak jelenlétében változik.
Két alapvetően különböző helyzet hatását érdemes elkülönítve vizsgálni, a társak (akár
ismeretlen emberek) puszta jelenlétét és a számunkra fontos csoport befolyását a teljesítményre.

Társas serkentés és társas gátlás
Társas serkentés  A legelső szociálpszichológiai kísérletet Triplett végezte a 19. század

végén (Triplett 1898, 1981). Ebben a vizsgálatban 9-13 éves gyerekeknek horgászzsinórt
kellett az orsóra feltekerniük. Ehhez egy olyan szerkezet készítettek, amelyen egyszerre
két gyerek tevékenykedhetett, és jól látták egymás aktuális teljesítményét. Azt találták,
hogy páros helyzetben a személyek többsége gyorsabban végezte a feladatot, mint magányosan. Bár a feladat nem a másik legyőzése volt, ezeket az eredményeket Triplett a spontán módon kialakuló versengés teljesítményfokozó hatásával magyarázta.
Allport (Allport 1920, 1981) a társas serkentés hatását olyan kísérleti elrendezésben
vizsgálta, ahol a versengés hatását szándékosan kiiktatta. Egyetemi hallgatóknak az volt a
feladata, hogy ingerszavakkal kapcsolatos asszociációkat írjanak, illetve ókori gondolko-
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dók műveinek részleteivel kapcsolatban kellett ellenérveket megfogalmazniuk. Ezekben
a feladatokban, csupán a társak jelenlétének versengés nélkül is teljesítménynövelő hatása volt, a magányos helyzethez képest több asszociációt, illetve több érvet gyűjtöttek a
résztvevők társas helyzetben, mint magányosan. A feladatvégzés sebessége jobban nőtt
akkor, ha a résztvevők azonos feladatot kaptak.
Ezt a facilitáló hatást használják ki a biciklisták is akkor, amikor a csapat nem versenyző tagjai együtt hajtanak a versenyzővel, és ezzel megkönnyítik számára a gyorsabb
kerékpározást.
Egy iskola atlétikai versenyén a diákok rá is éreztek erre a jelenségre. A lányváltó utolsó embere kezdte elveszteni a csapat eddigi második helyét. Ekkor a szurkoló osztálytársak elkezdtek váltva együtt futni vele a pálya mellett, ezzel segítve a fáradt versenyzőt,
aki utólag be is számolt arról, hogy e nélkül nem lett volna képes a további erőfeszítésre.
Ezekben a példákban egyszerű rutinfeladatokat kaptak a személyek, illetve a feladatvégzés sebességének a növekedését vizsgálták. A hasonló feladaton dolgozó személyek
teljesítménye azonban nem minden esetben, és nem mindenkinél javul. Egyrészt már
Allport kísérletében is voltak olyan személyek – igaz kisebb számban –, akiknek a társak jelenlétében kifejezetten romlott a feladatvégzési sebességük, és a versenyhelyzetben
szintén nagy egyéni különbségeket találtak (Triplett 1898, 1981).
Társas gátlás  Bonyolult, gondolkodást igénylő, nem rutinfeladatok esetén a teljesítmény társak jelenlétében sok személynél romlik. Ez Allport fent idézett kísérletében abban mutatkozott meg, hogy a diákok ugyan több érvet sorakoztattak fel társak jelenlétében írt esszéikben, de az érvek közt kevesebb volt a magas színvonalú gondolat.
Tanítási órán például számolhatunk azzal, hogy az egyszerű összeadási feladatokat a
tanulók sok esetben gyorsabban végzik, de nehezebb példáknál lesznek, akik nemcsak
lassabban, de több hibával is dolgoznak, mint ha egyedül lennének.
A csoportban végzett feladat esetén a társak jelenlétének teljesítményre gyakorolt hatását általában a társakkal való összehasonlítás és a versengés okozza. Erre a szempontra
később még visszatérünk, azonban a társak puszta jelenléte is befolyásolja a teljesítményt.
Ezt legszemléletesebben az állatokkal végzett kísérletek bizonyítják, ahol még rejtetten
sem merül fel az a szempont, hogy szeretnénk a társunknál jobb eredményeket elérni.
Az egyik kísérletben csótányok futási sebességét mérték különböző körülmények közt
(Zajonc–Heingartner–Herman 1969, idézi Atkinson et al. 1993). Ezek az állatok menekülnek a fény elől. A lehetséges menekülési útvonal egyik esetben egyszerű volt, másik
esetben viszont az állatoknak kanyarodniuk is kellett. Az állatok abban az esetben, ha más
csótányok is jelen voltak, az egyszerű útvonalon gyorsabban, a bonyolult úton lassabban
futottak. Ez a hatás akkor is jelentkezett, ha a többi csótány csupán „nézőközönségként”
volt jelen (22.1. ábra).
A társak serkentő (facilitáló) hatását figyelték meg más helyzetekben is, dolgozó hangyák például háromszor annyi homokot ásnak csoportban, mint egyedül. Sok állat többet
eszik a fajtársai jelenlétében. Emberek is gyorsabban tanulják meg az egyszerű szavakból
álló szólistát vagy az egyszerű labirintusokban való eligazodást csoportosan. A bonyolult
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szólisták tanulását viszont rontja a társak
jelenléte (Cottrell−Rittle−Wack 1967, idézi Atkinson et al. 1999).
Az eredmények hátterében több ok
is áll.
Az aktivációs (arousal-) szint  Zajonc

(1965) teóriája szerint a magas arousalszint a domináns – a begyakorolt vagy
szokványos – válasz megjelenését idézi elő,
mert ezek a viselkedések könnyebben előhívhatóak (vö. a 9. fejezettel). A megnövekedett aktivációs szint a felelős a csótányok
teljesítményében bekövetkező változásokért éppúgy, mint a gyerekek matematikapélda-megoldásának különbségéért. Ezért
a könnyű feladatok esetén a feladatmegoldás gyorsul, a nehéz feladatok esetén viszont a nehézség éppen abban áll, hogy
nem a rutinszerű választ kell adni, és ilyenkor a gyakori válasz megjelenése gátolja a
22.1. ÁBRA  A társas serkentés és gátlás
megfelelő válaszok előhívását. A válaszok
jelensége már csótányoknál is kimutatható.
vetélkedése okozza a lassulást.
A többiek jelenléte befolyásolja a futás sebességét
Iskolai helyzetben is érdemes kihasználni ennek a jelenségnek az előnyeit, a
monoton feladatok gyakorlása könnyebb csoportban, mert kevésbé válik unalmassá.
A problémahelyzetek vagy az újszerű megoldást igénylő kreatív feladatok megoldását
azonban általában rontja az arousalszint emelkedése.
Az értékelés  Az egyik kísérlet, ami ennek bizonyítékául szolgál, különösen érdekes

számunkra, mert analógiába állítható azzal a – valószínűleg mindnyájunk által átélt –
helyzettel, amikor a dolgozatírás alatt a tanár megáll a hátunk mögött, és puszta érdeklődésből beleolvas a dolgozatunkba. Aligha folytattuk zavartalanul a munkát!
A kísérlet (Schmitt et al. 1986) három párhuzamos csoportban zajlott. A kísérleti elrendezésben az a szép, hogy maga a feladatvégzés, aminek a sebességét mérték, látszólag
nem is volt része a kísérletnek. A kísérleti személyeknek számítógépen kellett regisztrálni
magukat, először begépelni a nevüket (könnyű feladat), majd egy kódot létrehozni úgy,
hogy a nevük betűit fordított sorrendben és minden betű után emelkedő sorrendben az
1, 2, 3 stb. számokat írják (nehéz helyzet). Az első csoport tagjai egyedül dolgoztak egy
szobában, a másodikban bekötött szemű kísérleti személyek ültek, a harmadik esetben a
kísérletvezető a személy háta mögül nézte a monitort, hogy helyesen végzi-e a kód begépelését.
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A könnyű feladat esetén a leggyorsabban az értékelő helyzetben, közepesen a bekötött szemű társ puszta jelenlétében, leglassabban egyedül dolgoztak a személyek. A nehéz
feladat természetesen lényegesen több időt vett minden esetben igénybe, a leggyorsabban egyedül, közepesen értékelő helyzetben, leglassabban a puszta jelenlét helyzetében
dolgoztak. A kísérlet tanulsága, hogy a társak jelenléte mellett annak a tudata, hogy értékelik a teljesítményt, szintén hatással van a teljesítményre. Az, hogy ez a hatás mekkora,
feltehetően a helyzettől és a személytől egyaránt függ. Ebben a kísérletben azt is láthatjuk,
hogy az értékelés helyzete nem feltétlenül nehezebb, mint a társ puszta jelenléte.
A figyelemmegoszlás  A társak jelenlétének hatását nem csupán az aktivációs szint növekedése, hanem a figyelemmegosztás is okozhatja, sőt az aktivációs szint emelkedése
sok esetben a figyelemmegosztás miatt következik be. Ez a magyarázata az előbbi kísérletben a teljesítményváltozásnak a bekötött szemű társ jelenlétében. Annak ellenére elterelte a másik személy a figyelmet, hogy nemcsak a szeme volt bekötve, hanem a fülén is
fülhallgató volt, sőt háttal ült a személynek.
Tanítási helyzetekben gyakran kell számolni a figyelemelterelés hatásával. A napköziben tanulás, az óra alatt íratott „pótdolgozat”, ami közben a tanítás folyik, vagy az egyetemi vizsgák, ahol a felelő felkészülési időt kap, de az előző hallgató közben már vizsgázik,
ilyen nehezített helyzetek. Mit sem segít ilyenkor, ha a tanár jóindulatúan azt a tanácsot
adja, hogy ne figyeljenek senkire azok a tanulók, akik az egyéni feladatot kapják.
Énbemutatás  Az énbemutatás szintén szerepet játszik a mások előtti teljesítmény ala-

kulásában. Különösen olyankor emelkedik meg emiatt az izgalmi szint, amikor fontosnak
érezzük, hogy jól szerepeljünk, mert úgy gondoljuk, ez alapján formálnak rólunk mások
véleményt. Ezt látjuk például, amikor rutinos tanárok kollégák előtt tartanak bemutató
tanítást, vagy másfél órás egyetemi előadásokat rendszeresen tartó egyetemi oktatók tizenöt perces konferencia-előadás előtt ugyanannyira izgulnak, mint az egyetemisták a
vizsgák előtt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinél romlik is ennek hatására
a teljesítmény. Aki jól bírja a feszült helyzeteket és kihívásként, legyőzendő és legyőzhető
akadályként éli meg az ilyen helyzetet, az akár jobban is teljesíthet. A versenyhelyzet eltérő hatással van a feladatvégzésre, és ha az oktatás színesítésének vagy a teljesítmény fokozásának érdekében a társak jelenlétében, sőt kifejezetten versenyhelyzetben végeztetjük a
feladatokat, ez egyénenként eltérő hatást vált ki, egyeseknél kifejezetten rontja, a stresszt
jól tűrőknél javítja a teljesítményt. A másik tanulság a fentiekből az, hogy tanárként érdemes mindig mérlegelnünk, nincsenek-e társas összetevői annak, ha a diákjaink váratlanul
a szokott szintjük alatt teljesítenek (Bronson–Merryman 2013).
A teljesítményváltozás okát alapvetően az izgalmi szint változásának tulajdoníthatjuk. Az értékelés, a figyelemmegosztás, az énbemutatás ennek egyaránt kiváltója lehet.
A három szempont nem egymást kizárva, hanem sokszor egyidejűleg befolyásolja a teljesítményt. Azonban ez az összefüggés korántsem ilyen egyenes vonalú. Az emberek különböznek abban, hogy a feszült, izgalmi szintet emelő helyzetekre hogyan reagálnak.
Mindenkinek megvan az az optimális izgalmiszint-övezete, amelyen belül a legjobban
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képes teljesíteni, és a feszültséget jól bíró egyének akár jobban is teljesítenek olyan kiélezett helyzetekben, mint a nagy téttel járó verseny vagy a fontos iskolai vizsga (Bronson–Merryman 2013).
Tanárként is kerülünk olyan helyzetbe, amikor a társas helyzet ronthatja a teljesítményt. Az osztályteremben az egyes tanulókkal kapcsolatos problémákat gyakran az
egész osztály előtt kell megoldani. Konfliktushelyzetekben például tapasztalhatjuk, hogy
a viselkedésünkben ugyanúgy a domináns válaszok jelennek meg a racionálisan választott
konfliktusmegoldási módok helyett, mint ahogy az egyszerű vagy bonyolult matematikapéldáknál láttuk. A konfliktusmegoldásban az a domináns válasz, amit gyermekkorunkban magunk is átéltünk. Ha tudatosan törekszünk arra, hogy türelmesen, a gyereket is
tisztelve viselkedjünk, akkor ez az egyszerű helyzetekben sikerül is. Az érzelmileg feszült,
nehéz helyzetekben azonban sokan akaratlanul is úgy viselkedhetünk, mint ahogy a nem
szeretett tanáraink annak idején tették. Ahhoz, hogy túllépjünk ezeken a tapasztalataink
által berögződött magatartásformákon, és feszült helyzetekben is képesek legyünk kreatív megoldásokra, az szükséges, hogy ezekben a helyzetekben mobilizáljuk az erőforrásainkat. Ez a kutatások alapján azon is múlik, hogy képesek vagyunk-e számba venni a
nehézségeket, valamint a problémamegoldás mikéntjét is mérlegelve megküzdeni a nehézségekkel. Ilyenkor a feszültséget jól bíró személyeket az izgalom kifejezetten segíti a
hatékony megoldás megtalálásában. Mind a feszült helyzetekben való magas színvonalú
problémamegoldás (Bronson–Merryman 2013), mind az ilyen helyzetekben a kreatív
problémamegoldás szerencsés tulajdonság, nem mindenki képes rá (Conti–Collins–Picariello 2001). Tanárként ezért kettős lehet a feladatunk. Egyrészt, hogy segítsük a diákokat abban, hogy a helyzetek elemzését, a problémákkal való megküzdést gyakorolják,
és higgyenek abban, hogy hatékonyan tudnak megküzdeni a rájuk váró nehézségekkel
(vö. a 10. fejezettel). Másrészt azoknál a diákoknál, akik a feszült helyzetekre látványos
teljesítményromlással reagálnak, csökkentsük a stressz forrásait, pl. a versenyt, társas ös�szehasonlítást vagy a közönség előtti teljesítést.
A közönség és a személy közti viszony jellemzői  A közönség és a személy közti viszony
jellemzői is befolyásolják, hogy mekkora feszültséget vált ki a társas helyzet. A feladatvégző és a hallgatóság kölcsönös egymásra hatásának szisztematikus leírását adja Latané
(1981) elmélete a szociális behatásról. Ennek az elméletnek is vannak kísérleti bizonyítékai (az érdeklődők ezeket Atkinson et al. Pszichológia című tankönyvében megtalálják).
Számunkra ez az elképzelés azért érdekes, mert az iskolai helyzetek megoldásához kínál
magyarázatokat. Latané három szempontot emel ki: a résztvevők számát, a szakértelmet és a
fizikai közvetlenséget. Mindhárom szempont egyaránt befolyásolja a kommunikáló izgalmi
szintjét és a közönségre gyakorolt hatást.
 A résztvevők száma csökkentheti a feléjük irányuló társas hatást, például a színpadon

együtt fellépő diákok kevésbé izgulnak, mint az egyedül szereplők. Másrészről viszont, ha a közönség nagyobb, nehezebb rá hatást gyakorolni. Könnyebb például kis
színházban atmoszférát teremteni, de az osztályban is könnyebb fegyelmet tartani, ha
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alacsonyabb a diákok létszáma, a kiadott utasításokat nagyobb valószínűséggel hajtja
végre egy kisebb létszámú csoport.
 A forrás szakértelme a befolyását növeli (vö. a meggyőző közlés témakörével a 26. fejezetben). A szakmai hozzáértés a tanár egyik legfőbb eszköze arra, hogy hatást gyakoroljon a diákokra. Ugyanakkor, ha a közönség szakértő, mint ahogy már az önértékelés szempontjánál emlegettük, akkor ez a forrásra erőteljesebben hat. Talán ez az
oka annak, hogy a tanárjelöltek közül sokan érzik problémásnak azt a helyzetet, hogy
nagyon tehetséges, esetleg náluk nagyobb tudású diákot kell tanítaniuk.
 A fizikai közvetlenség mértékével arányos a személyek egymásra gyakorolt hatása. Ha
közel vagyunk a hallgatósághoz, nagyobb hatást gyakorlunk rá, és a forrásra is nagyobb hatással van a közönség. Nem véletlen az, hogy ha a tanárnak nehéz témát kell
elmagyaráznia, akkor automatikusan messzebb megy a diákoktól.
Ebben a példában látható, hogy ez az elképzelés nem zárja ki az előzőekben tárgyalt magyarázatokat. Itt például a figyelemmegosztás problémája jól összeegyeztethető a téri távolság szempontjával. Az áttételek szerepét a befolyásolás csökkenésében más helyzetekben is láthattuk, például Milgram engedelmességgel kapcsolatos kísérletében (21. fejezet) is ezt a szempontot emeltük ki. A diákokra gyakorolt hatást növeli, ha a tanár kijön a
katedra mögül, és közelebb megy a diákokhoz. Ez fel is használható a fegyelmezésben.
Gyakran segít az egyszerű fegyelmezetlenségek – például a padtársak óra alatti beszélgetésének – leállításában, ha közelebb megyünk hozzájuk és a tekintetünkkel jelezzük, hogy
zavaró a viselkedésük. Különösen akkor működik ez, ha a tanár-diák kapcsolat alapvetően jó, mert ilyenkor a diák ezt az együttes munkába való bekapcsolódásra való felszólításnak és nem fenyegetésnek értelmezi.
Latané elmélete hasznos abból a szempontból, hogy rendszerezi a társas helyzetekben ható tényezőket. Gyengéje viszont, hogy nem ad oki magyarázatokat a tapasztalt jelenségekhez, és nem tud minden jelenségre magyarázatot adni. Nem fér bele ebbe az elképzelésbe például az a jelenség, hogy a kisebb csoportok általában a tagjaikból nagyobb
normakövetést váltanak ki (lásd a 21. fejezetet), és vannak olyan helyzetek, amelyekben
további szempontok adhatnak magyarázatot a teljesítmény vagy viselkedés változására.
Ilyen a következőkben tárgyalt társas lazsálás jelensége.

A társas lazsálás és a felelősségvállalás csökkenése
Az eddig tárgyalt csoportos feladatok mind olyanok voltak, ahol magát a feladatot
egyénileg kellett végezni, csak a társak jelenléte befolyásolta a feladatvégzés színvonalát. Kissé bonyolultabb a helyzet olyankor, amikor a csoport tagjai egy közös feladaton
dolgoznak. A közösen végzett feladatok esetén még az egyszerű feladatok végzésekor is
előfordul, hogy a teljesítmény és a munkavégzés tempója csökken, ahelyett hogy
– mint eddig láttuk – nőne a társas facilitáció következtében. Ezt a jelenséget nevezik
társas lazsálásnak. Megmérték például, hogy kötélhúzásnál minél többen húzzák a kö-

220



ÖTÖ D IK RÉ S Z. társas kapcsolatok és a személyközi viszonyok

22.1. KÉP  A csoportos tevékenység során a személyek gyakran nem fektetnek be maximális energiát

telet, annál kisebb erővel húzzák az egyes emberek. Ennek az a magyarázata, hogy sok
társ esetén kevésbé érzik úgy a résztvevők, hogy a személyes erőfeszítésük fontos a siker eléréséhez. Ez abból is látszik, hogy ha a kötelet húzó két csapat nem tudja egymást
kimozdítani, és mindkét oldalra beállítunk még egy-egy embert, akkor az ő erőfeszítésük maximális lesz.
Mint a példából is látszik, a teljesítménykülönbséget a helyzetek eltérő értelmezése
okozza. Az első esetben a személyek úgy gondolhatják, hogy nem nagyon fontos a saját
maximális erőfeszítésük: amit ők nem tesznek meg, azt majd megteszi más. A tanulók
csoportos feladatmegoldásánál is sokszor ez az egyik leküzdendő probléma.
Szisztematikusan vizsgálva a kérdést, két alapvető tényező játszik szerepet a teljesítmény csökkenésében: a motivációs ok és a koordinációs veszteség (Smith–Mackie 2001).
A motivációs ok azt jelenti, hogy a személyek bizonyos esetekben kevesebb erőfeszítést fejtenek ki, amikor csoportban végzik a feladatot. Amikor a személyek belülről
motiváltak egy feladat elvégzésére, különösen, ha nemcsak a feladat érdekes, hanem még
összetartó csoportban végzik is a feladatot, akkor a csoportos munkavégzés javíthat a teljesítményen. Azonban az iskolai feladatok túlnyomó többségéről is azt lehet elmondani,
hogy a diákok, ha tehetnék, inkább abbahagynák a feladatvégzést. Így ilyenkor érdemes
mérlegelni a társas lazsálást kiváltó tényezőket:
Az ellenőrzés vagy az egyéni teljesítmény mérésének hiánya. Ha a személyek úgy érzik,
hogy a személyes erőfeszítéseik nem befolyásolják számottevően a teljesítményt, például
azért, mert a teljesítmény összeadódik, kevesebb erőfeszítést fognak tenni. Például csoportban kevésbé tapsolnak vagy halkabban énekelnek. Ugyancsak kevesebb erőfeszítést
tesz az egyén, ha úgy érzi, a csoport nélküle is boldogul, például van egy okos osztálytárs, aki minden kérdésre egymaga is tudja a választ. Ez azonban jellemzően a mi (nyugati) kultúránkban van jelen. Kultúrközi vizsgálatokban érdekes különbségeket találtak
a csoportban kapott feladatokhoz. Például japán diákok esetén a csoportban végzett feladatoknál a személyek erőfeszítésének mértéke nem csökkent az egyéni feladatvégzéshez
képest. Ez összefüggésbe hozható azzal a pedagógiai gyakorlattal, hogy míg az európai
kultúrában, és különösen a magyar pedagógiai gyakorlatban az egyéni teljesítményt, a
másokhoz képest jó egyéni teljesítményt hangsúlyozzák (Ross – Fülöp – Pergar Kuscer
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2006), addig a japán oktatásban a csoport együttes teljesítményét, a csoportszintű eredményeket emeli ki a pedagógus (Fülöp 2006).
A mások erőfeszítéséről való feltételezéseink. Ha biztosak lehetünk abban, hogy mások
nem lógnak, akkor mi is kevésbé tesszük. Ez többek közt a magyarázata annak, hogy az
összetartó csoportok teljesítménye kevésbé csökken a feladatvégzéskor.
Koordinációs veszteség  A rosszul megszervezett munkában, például nehéz tárgy cipe-

lése, gyakran tapasztalható, hogy bizonyos csoporttagok azért nem tudnak megfelelően
részt venni a munkában, mert nem férnek hozzá. A feladatok típusától függ, hogy men�nyire alkalmasak arra, hogy csoportban végezzük őket. Például az információforrások
szűkössége (csak egyetlen számítógép vagy könyv van, amiből az információ kikereshető) vagy a munkafázisok szükségszerű egymásutánja azt eredményezi, hogy a csoporttagok kénytelenek egymásra várni, akadályozzák egymást a feladatvégzésben.
A csoporttagok tapasztalatlansága a csoportos feladatvégzésben vagy a szerepek megosztásának hiánya szintén hozzájárul ahhoz, hogy koordinációs veszteség lépjen fel.


FESTINGER ELMÉLETE A TÁRSAS ÖSSZEHASONLÍTÁSRÓL

A csoportban végzett feladatok végzésének színvonalát sok esetben befolyásolja a személy tudatos törekvése a teljesítményre. Az értékelés vagy az önbemutatás igénye éppen
azért befolyásolja a feladatvégzést, mert a személyek jól akarnak teljesíteni. A társas lazsálás pedig olyankor jön létre, amikor a személy úgy érzi, nem derül ki a gyenge teljesítménye. A feladatvégzés során igényeljük az információt a munkánk színvonalával kapcsolatban. Festinger elmélete – „a társas összehasonlítás teóriája” (Festinger 1976) – szerint a
személy nemcsak összeméri magát a többiekkel, hanem bizonyos esetekben egyenesen
igényli is az összehasonlítást. Festinger azt vizsgálta, hogy mik azok a körülmények, amelyek a társas összehasonlításhoz vezetnek.

Amikor összehasonlítjuk magunkat
Olyan helyzetekben van kifejezetten szükségünk arra, hogy másokkal összemérjük magunkat, amelyek bizonytalanok, amelyekben nem áll rendelkezésünkre objektív mérce,
ami alapján a teljesítményünket megítélhetjük. Festinger két területen emeli ki az összehasonlítás jelentőségét: a teljesítmény és a vélemények területén.
Ilyen bizonytalan helyzet általában az iskolai tanulmányi teljesítmény is. Ugyan használunk érdemjegyeket, de ez mégsem abszolút mérce. A diákok számára fontos információ,
hogy az osztálytársak milyen eredményt értek el. Ha ötöst senki nem kapott, négyest is
csak ketten, akkor a hármas kifejezetten jó teljesítmény. Ugyanezt kifejezetten rossznak éljük meg, ha a többség ötöst kapott. A teljesítmény összehasonlítását ilyenkor az motiválja,
hogy szeretnénk tudni, az adott teljesítményünk jó-e vagy gyenge másokéhoz képest.
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Vélemények esetén – mint a politikai helyzet megítélése, erkölcsi kérdések stb. – azért
hasonlítjuk össze a véleményünket a másokéval, mert csak így tudjuk megítélni, hogy a
véleményünk mennyire helytálló.
A hasonló társ szerepe a pontos önértékelésben  A bizonytalan helyzetekben tehát
fellép az összehasonlítás igénye, de nem mindegy, hogy kivel hasonlíthatjuk össze magunkat. A hozzánk hasonlót szívesebben választjuk az összehasonlításhoz, és akkor vagyunk magabiztosak, ha a teljesítményünk nem tér el nagyon a csoport átlagától. Ezt
minden diák tapasztalatból tudja. Nem a mindig mindent tudó eminenssel mérjük össze
aktuális eredményeinket, hanem a hasonló képességű vagy eddigi teljesítménye alapján
hozzánk közel álló osztálytársainkkal. Ha viszont ilyen hasonló egyén nem áll rendelkezésre, akkor a személy nemcsak bizonytalanabbul, de kellemetlenebbül is érzi magát.
A képességeikben bizonytalanabb személyek igénylik a hasonló képességűekkel való
összehasonlítást. Egy kísérletben például a személyeknek hamis visszajelzést adtak arról,
hogy a személyekkel kapcsolatos ítéleteik mennyire pontosak. Az önmagukban bizonytalan egyének igényelték elsősorban a teljesítményük összehasonlítását a másokéval, és a hozzájuk hasonló teljesítményt nyújtó társakra voltak kíváncsiak (Hakmiller 1966). Az összehasonlítás ezekben az esetekben a pontos önértékelés igénye miatt fontos a személyeknek.
Dreyer (1953, idézi Festinger 1976) felső tagozatos gyerekekkel végzett kísérletében
a gyerekeknek ötfokú skálán kellett megítélni saját teljesítményüket. A tapasztalat az volt,
hogy az átlag felett, illetve átlag alatt teljesítők gyakrabban jellemezték magukat az átlagos (3) kategóriával, ami a semleges, „se nem jó, se nem rossz” válasz, míg a ténylegesen
közepesen teljesítők jobbnak ítélték a teljesítményüket az átlagnál. Meglepő módon magasabb pontszámot adtak maguknak, mint az átlag fölött teljesítő gyerekek. Vagyis az
átlagnál jobban teljesítők kevésbé voltak képesek a saját teljesítményüket megítélni, és
kevésbé voltak elégedettek a saját teljesítményükkel, mint az átlagosan teljesítők.
Minél közelebb áll a személy teljesítménye a csoport átlagához, annál stabilabb lesz
az egyén igényszintje és önértékelése. Ezért fordulhat elő, hogy az osztály kiugróan tehetséges tanulója nem bízik a saját teljesítményében, és nehéz rábírni arra, hogy induljon el
iskolán kívüli versenyen. Ilyenkor egyaránt segíthet a reális önértékelés kialakításában az
objektív mérce, a korábbi évek versenyfeladatainak megmutatása vagy az, ha hasonlóan
tehetséges társakra találhat például egy tehetséggondozó szakkör keretében.
Az összehasonlításhoz sokszor nem találunk hasonló társakat, hanem kénytelenek vagyunk a csoportban jelen lévőkkel összemérni magunkat. Ez a különbségek észleléséhez
vezet. Ilyenkor a személyek arra is motiváltak, hogy az észlelt különbségeket csökkentsék, mert így biztosabbá válik a teljesítményük értékelése. Ennek alapvetően két útja lehetséges: az egyén igazodik a csoporthoz vagy megkísérli megváltoztatni a csoport többi
tagját, akár jelenős energiabefektetés árán is.
A csoport változtatja meg az egyént például abban az esetben, amikor egy újonnan
az osztályba került diákot segítenek a felzárkózásban, vagy éppen a teljesítmény visszafogására késztetik azzal, hogy „strébernek” tartják, ha látványosan jobban teljesít, mint
osztálytársai.
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Greenberg kísérlete (Festinger 1976) példázza, hogy az egyén is változtat a környezetén annak érdekében, hogy lehetővé váljék számára a hasonlóval való összemérés. A gyerekek abban versenyeztek, hogy ki tud szebb kockavárat építeni. A verseny során Greenberg azt tapasztalta, hogy a jobban teljesítő gyerek segítette a gyengébbet az építésben.
A két gyerek végső teljesítménye közel azonos volt, ennek ellenére mindkét gyerek meg
volt győződve a segítséget nyújtó fölényéről. A gyengébbnek nyújtott segítség kettős haszonnal járt: biztosította a hasonlóval való összevetést, ami lehetővé teszi a biztos ítéletet,
ugyanakkor a társ felől érkező elismerés erősítette a pozitív önértékelést, ami szintén fontos az egyén számára.
A teljesítményünk színvonalára vonatkozó igényünk  A társas összehasonlítás teóriája

szerint a teljesítmény megítélésekor nemcsak a bizonytalanságot akarjuk megszüntetni.
A pozitív önértékelésre törekvés az összehasonlítás során éppen olyan fontos vagy akár fontosabb is lehet az egyén számára, mint a bizonytalanság csökkentése. Ha a személyek
szabadon eldönthetik, hogy megpróbálják-e javítani a korábbi teljesítményüket, akkor a
képességektől függetlenül azok a személyek próbálkoznak kitartóbban, akik átlagosan
vagy átlag alatt teljesítenek. Ezt Dreyer az említett kísérlete során úgy bizonyította, hogy
hamis visszajelzéseket adott a gyerekeknek a teljesítményükről. Így függetleníteni tudta a
kísérletben nyújtott teljesítmény aktuális színvonalát az egyén tényleges képességeitől,
ami nyilván szintén befolyásolja, hogy valaki megkísérli-e javítani a teljesítményét. Nem
csupán a jó teljesítmény, az objektív siker fontos (lásd 10. fejezet), hanem arra irányul a
motivációnk, hogy elérjük, illetve kissé meg is haladjuk az átlagot. A képességek esetén
egy sajátos felfelé ható tendenciát figyelhetünk meg, ami a teljesítmény növeléséhez vezet mindaddig, amíg a személy úgy látja, hogy van esélye az átlag meghaladására.
A szubjektív jó érzéshez nem elég az átlaghoz közeli teljesítmény, hanem az is kell,
hogy a teljesítményünk az átlagot egy kevéssel meghaladja. Ezért lényeges kérdés az iskolai osztály átlagos tanulmányi teljesítménye. A bizonytalanság érzése miatt az összehasonlítás kívánatos a tanulók számára, ugyanakkor az átlag meghaladására való törekvés
szükségszerűen hordozza a gyerekeknek mintegy fele számára a kudarc fenyegetését.

Amikor az összehasonlítást kerüljük
Nagy vélemény- vagy teljesítménykülönbség az összehasonlítás megszüntetéséhez is vezethet. Ilyenkor a másik lekicsinylése is bekövetkezik, mégpedig elsősorban a vélemény
eltérése esetén.
Azokkal a diákokkal, akikről úgy tudjuk, hogy a képességeik lényegesen jobbak a miénknél, nem mérjük össze magunkat, azonban ha mégis elkerülhetetlen, hogy az osztály
„zsenijével” versenyezzünk, akkor nem is tartjuk annyival jobb képességűnek a kiugró
adottságú társunkat, mint ha megtehetjük, hogy kivonjuk őt az összehasonlításból.
Ha az önértékelésünk fenyegetetté válik, akkor előnyben részesítjük a magányos feladatvégzést a társas helyzethez képest. Sarnoff és Zimbardo ezt egy szellemes kísérlettel
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illusztrálta (Sarnoff–Zimbardo 1961). Egyetemistáknak feladatvégzés közben különböző tárgyakat kellett a szájukba venni, társadalmilag elfogadott (síp, pipa stb.) és zavarba
ejtő tárgyakat, mint például nagyméretű cumit. Ez utóbbi helyzetben a kísérleti személyek szívesebben dolgoztak magányosan.
Az összehasonlítási igényt befolyásolja az adott képesség vagy vélemény fontossága.
Amennyiben a személy számára nem fontos egy képesség, akkor nem is igényli az ös�szehasonlítást (Festinger 1976). Ebből ugyan logikailag nem következik az, hogy ha az
összehasonlítás kellemetlen, akkor az adott képesség fontosságát csökkentjük, de úgy véljük, az összefüggés fordítva is igaz lehet. A kognitív disszonancia csökkentésének egyik
lehetséges és véleményünk szerint a gyakorlatban valóban elő is forduló módja a diákoknál a kudarcot jelentő képesség fontosságának leértékelése. Ezt látjuk akkor, ha például a
matematikából gyenge teljesítményű diákok egy humán tagozatban természetesnek veszik, hogy „nincs matematikai érzékük”, és ezt nem is bánják.
A társas összehasonlítás esetén információigény és a pozitív önértékelés elérése vagy
megőrzése egyszerre is lehetséges, amennyiben az átlagot kissé meghaladó teljesítményt
nyújt valaki. A kétféle motiváció azonban ellentétben is lehet egymással. Ilyenkor a személy
arra törekszik, hogy önértékelését megvédje, akár az összehasonlítás megszüntetése révén
is. Ha a teljesítményünk átlag alatti, akkor az összehasonlítás veszélyezteti az önértékelést.
Ilyenkor védekező összehasonlítás jellemzi az egyéneket, nem a hasonló, illetve átlagos teljesítménnyel, hanem a legrosszabbal hasonlítják össze magukat a személyek, hogy a legros�szabbtól való különbözőségüket bizonyítsák. Így járnak el azok a diákok is, akik elégséges
dolgozatukkal kapcsolatban azt hangoztatják, hogy milyen sok az elégtelenek száma.

Az énkiemelés és önfejlesztés szükséglete
Az énkiemelés szükségletének azt a motivációt nevezzük, amikor a személy arra törekszik,
hogy értékesnek érezze magát. Az összehasonlítás célja többek közt ennek az igénynek a
kielégítése is. Ez tehát az előzőekben már érintett (pozitív) önértékelés megőrzésén túl az
önmagunk értékességének a növelését is jelenti, annak bizonyítását, hogy valóban jók
vagyunk az adott tárgyban. Az összehasonlításban így egyszerre léphet fel a reális értékelés és az énkiemelés igénye. Gruder és Dichtel (Gruder 1977) kísérletében szétválasztotta az összehasonlítás és az énkiemelés kielégítésének módját. A korábbi teljesítmény
szintjéről nyújtott hamis visszajelzésekkel mesterségesen alacsony, közepes, illetve magas
teljesítményelvárású csoportokat alakítottak ki. Az információigény kielégítését azzal
mérték, hogy igényli-e a személy a többi résztvevő teljesítményéről kapott információt,
míg az énkiemelést azzal biztosították, hogy a személy korlátlanul próbálkozhatott a teljesítmény javításával, így a teljesítmény javításával bizonyítani tudta a saját értékességét.
Az eredményeik azt mutatták, hogy a két motiváció egymástól függetlenül is jelentkezhet. A legkevesebb összehasonlítást a közepes teljesítményt elváró, tehát Festinger elméletéből következően a teljesítményüket leginkább biztosan megítélni képes személyek
igényelték, míg a teljesítmény javításán a gyenge teljesítményről visszajelzést kapott személyek dolgoztak, akik az önértékelésüket leginkább veszélyeztetve érezték.
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A társakkal való összehasonlításnak a fent tárgyalt hasonlóval és a rosszabb teljesítményűvel való összehasonlításon túl van egy harmadik formája is, a mienknél jobb teljesítményű személlyel való összehasonlítás. Az önértékelési bizonytalanság csökkentését
legjobban a hasonló teljesítménnyel való összemérés szolgálja. A leggyengébbel való ös�szehasonlítás, mint láthattuk, az énkiemelés, az önértékelés növelése számára a legelőnyösebb. A nálunk jobb teljesítményű viszont az önfejlesztéshez nyújtja a leghasznosabb
információkat (Tesser 1988).
A háromféle stratégia közül az alacsony önértékelésű diákok a lefelé hasonlítás, míg
az eleve magas önértékelésűek gyakrabban a felfelé hasonlítás stratégiájával élnek (Fülöp
1995). Így jutunk el ahhoz a megállapításhoz, hogy az összehasonlítás motivációja egyénenként különböző. A magabiztosság mértéke mint a személyiségre jellemző tulajdonság
befolyásolja, hogy milyen formáját választjuk az összehasonlításnak: az önértékelés, az
énkiemelés vagy az önfejlesztés fontosabb-e a számunkra.

Társas összehasonlítás az érzelmek területén
Schachter, akinek nevéhez az érzelmek kognitívkiértékelés-elmélete fűződik (lásd 8. fejezet), azt is vizsgálta, hogy a személyek érzelmi állapota hogyan befolyásolja azt az igényüket, hogy társakkal legyenek együtt (affiliációs késztetés). Schachter úgy véli, hogy a képességekhez és véleményekhez hasonlóan az érzelmeinket is a társakkal való összehasonlítás segítségével értékeljük. Ennek az értékelési szükségletnek a kielégítését a hasonló
érzelmi állapotban lévő társak jelenléte biztosítja.
A vizsgálatok a hasonló társak választását igazolták érzelmileg bizonytalan, ugyanakkor megterhelő helyzetekben. Egy vizsgálatában például (Zimbardo–Formica 1963)
a személyek egy kísérletre várakoztak. A kísérleti személyek egy része úgy tudta, hogy
fájdalmas elektrosokk vár majd rájuk, a másik csoportban viszont nem keltettek félelmet
a kísérleti eljárással kapcsolatban. A magas, illetve alacsony félelmi szintű csoportra azért
volt szükség, mert korábbi vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a félelem intenzitásának növekedésével nő az affiliációs késztetés. A személyek választhattak, hogy szintén
elektrosokkra várakozó egyénekkel vagy olyanokkal vannak együtt, akik már túl voltak a
procedúrán. Az eredmények azt mutatták, hogy a saját érzelmi állapot meghatározásának
igénye okozza az affiliációs igényt, és nem a körülmények megismerésének szükséglete. A magas félelmi helyzetben lévők jobban igényelték az azonos helyzetben lévő társak
jelenlétét, mint az alacsony félelmi szintű társaik, és szívesebben választották a hozzájuk
hasonló, még a kísérletre várakozó társaikat, mint azokat, akit már túl voltak a kísérleten.
Egyetemi hallgatóként önmagunkon is megfigyelhetjük ezt a jelenséget a vizsgákra
várakozva. Általában a szintén vizsgára várakozókkal töltjük az időt, és kerüljük a vizsgát
már átélt, megkönnyebbült társainkat. Ez azért van így, mert a társak az érzelmeink realitásának megítélése miatt fontosak számunkra. Nem arra van szükségünk, hogy „higgadt”
információkat kapjunk a ránk váró eseményekről, hanem hogy megtudjuk, „normális-e”,
hogy így érzünk.
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A társas összehasonlítás kapcsolata az iskolai csoportképzési gyakorlattal
Mint ahogy a társas összehasonlítási teória jósolja, a tanulók az iskolai helyzetekben is a
hasonlókkal való összemérést igénylik, és biztosabban meg tudják ítélni a teljesítményük
színvonalát, ha a hasonló képességűekkel mérhetik össze magukat. Azt jelenti-e ez az iskolai csoportok kialakítása szempontjából, hogy minél homogénebb csoportokat érdemes kialakítani?
Az összehasonlítás szempontjából a homogén csoport kétségtelenül előnyösebb,
azonban éppen ezért fel is erősítheti a tanulók egymás közti versengést. Ennek többféle
következménye is lehet. Ha a versengés szűk erőforrásokért folyik, például a pedagógus a
leggyorsabban elkészülő jó megoldást honorálja, véges számú jutalmat oszt – mondjuk,
az első három jó válasz kap piros pontot –, akkor ez rivalizáláshoz és ellenséges légkörhöz vezethet. Ha a versengés korrekt szabályok betartásával zajlik, a versengő felek közt
bizalmi légkör van, elismerik egymás sikereit és a csoporttársak egymás teljesítményét
a sajátjuk növelésére tudják felhasználni, akkor az összehasonlítás teljesítményt növelő
hatása lesz a meghatározó (Fülöp 2006; Fülöp–Takács 2013). Az énkiemelés szempontjából az átlag alatt és átlag felett teljesítők helyzete különböző. A gyengén teljesítő tanulók
számára kevesebb kudarcot jelent a homogén osztály, mert a gyengébb osztályban kisebb
a különbség a tanulók teljesítménye közt. Az országos átlag fölött teljesítők viszont a homogén osztályban összességében kevesebb pozitív megerősítést kapnak, mivel az egyén
feladatvégzésének színvonalát tanárok és diákok egyaránt az adott csoporthoz viszonyítják. Ezért fordulhat az elő, hogy az olyan diákoknak, akik jó képességűek, és az országos
átlaghoz képest jól is teljesítenek, de válogatott diákokból álló osztályokba járva relatíve
gyengébbek, alacsony lesz az önértékelésük. Szerencsés az a diák, aki ilyen helyzetben
is képes megőrizni a pozitív énképét, és ösztönzően hat rá, hogy a jobbakkal hasonlítja
össze magát. Érdekes különbséget találtak ezzel kapcsolatban a fiúk és lányok közt több
vizsgálatban is, melyeket Kínában, az Egyesült Államokban és máshol is végeztek. A válogatott csoportba járó, és ott relatíve gyengék közt levő lányok önmaguk korábbi teljesítményéhez képest kifejezetten jól teljesítettek, rájuk pozitívan hatott a válogatott csoport
és a jobbakkal való összehasonlítás. A fiúknál viszont sok esetben teljesítménycsökkenés következett be. Jobban teljesítettek olyan csoportban, ahol ők a jobbak között voltak
(Hastings–Kane–Staiger 2006; Fülöp 2014).
Az önfejlesztés szempontjából a homogén csoport képzése határozottan veszteségeket
eredményez. Az átlagot kissé meghaladó teljesítményre törekvés, mint láttuk, felfelé húzza a teljesítményeket, és a gyengébb osztályokban éppen ez a „húzóerő” hiányzik. Ezt a
problémát pedagógusok is ezekkel a szavakkal szokták megfogalmazni.
Mit tehetünk mindezek fényében? A gyerekeknek Festinger elméletéből következően
kell kielégíteni az információ iránti igényét és az énkiemelési igényét is az értékelés során
ahhoz, hogy a teljesítményüket reálisan értékeljék, ugyanakkor motiváltak is legyenek a
tanulásra. A teljesítmény megítéléséhez szükséges információt célszerűbb a gyerekeknek
nyújtott objektív teljesítményméréssel biztosítani, mint a csoporttagokkal való összehasonlítással. A korosztályhoz tartozó teljesítményelvárások standard tesztekkel való mérése és
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a saját csoport átlagának és a legjobb és legrosszabb eredménynek a megmutatása nyújthat ilyen információkat. Ehhez azonban az egyéni visszajelzéseknek arról is szólniuk kell,
hogy az adott teljesítményt milyen módszerekkel lehet javítani. Ilyenkor is lesznek természetesen olyan diákok, akik megtudakolják mások eredményét, és ehhez mérik magukat, de ez csak akkor jelent problémát, ha a diákok közt destruktív versengés van, nem
egymás elismerése jellemző, hanem egymás leértékelése.
A kiugró képességek esetén a hasonló képességű csoport teljesítményének megmutatása is fontos. Arra gondolunk például, hogy egy bizonyos tárgyból tehetséges diáknak az
osztálytermi teljesítménye nem nyújt kellő információt a teljesítményéről, ezért a tanulmányi versenyek nyújtotta információt érdemes esetében kihasználni.
Az énkiemelés szükségletét és a teljesítménymotiváció fenntartását szolgálja, ha a tanulás fázisában – év közben – a gyerek korábbi teljesítményének a meghaladását tűzzük ki
célul, és kerüljük a gyerek számára még elérhetetlen követelményszint elvárását.
Az énkiemelés másik eszköze, hogy minél több területen értékeljük a tanulókat, és így
minden diák számára találjunk olyan tevékenységet, amelyben elégedett lehet a többiekkel való összehasonlítás során is.
Végezetül érdemes hangsúlyozni, hogy a képességszintekre bontás helyett mód van
arra is, hogy az oktatás során a teljesítménykülönbségeket kihasználva a jól teljesítő tanuló gyengéknek nyújtható segítségére támaszkodjunk az arra rászorulók érdekében. Így
olyan légkört alakíthatunk ki, amelyben nem csupán az objektív teljesítmény, hanem a
segítségnyújtás, az egymásra figyelés is érték, ugyanakkor az osztálytermi teljesítmények
közeledése a tanítás légkörét is javítja. Ez nem zárja ki azt, hogy a jobbaknak differenciált
egyéni feladatokkal biztosítsuk a kellő intellektuális kihívásokat is. Csupán a teljesítmény
mérésének összehasonlítási alapja ilyenkor nem a saját csoport, hanem a képességek szerint hasonló – potenciális – versenytársak vagy a korábbi egyéni teljesítmény.


VERSENGÉS ÉS/VAGY KOOPERÁCIÓ

A magyar iskolarendszer alapvetően szelektív, mivel a kisiskoláskortól a legkülönbözőbb
szempontok szerint „válogatják” a diákokat. Többek közt ez is az oka, hogy nálunk az iskolák jelentős részében erősen jelen van a versengés. A hasonló teljesítményű osztálytársakkal
való összehasonlítás, mint már utaltunk rá, szintén fokozza a versengési tendenciát, ami
kétségtelenül a teljesítmény növelésére ösztönöz, és ez megfelel az iskola céljainak.

A versengés előnyei és hátrányai
A versengésnek vannak a személyiséget építő és a közösséget is fejlesztő formái. A külső
csoporttal való versengés növeli a csoporton belüli összetartást. Az egyszerű feladatoknál
egyértelműen nő a teljesítmény. Egy tanár szempontjából az sem elhanyagolható szempont, hogy a verseny színesebbé, izgalmassá teheti az oktatást.
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22.2. KÉP  A versengés
növelheti, de ronthatja is az
egyéni teljesítményt

A versengésnek azonban nagyon gyakran állandó vesztesei is vannak, akiknek esélye
sincs a győzelemre. Ha a versengés túlzott szerepet kap, akkor ennek ára is van, nemcsak
a vesztesek, hanem időnként a győztesek is a szorongásukkal „fizetnek”, a csoport pedig a
légkör romlásával.
A versengést gyakran a kooperációval állítják szembe, mintha az oktatásban és az élet
egyéb területein is szükségszerűen választani kellene a kettő közül. Ahhoz azonban, hogy
a munkavégzés során sikeresen megállja valaki a helyét, mind a versengés, mind a kooperáció elsajátítására szükség van. A továbbtanuláskor a felvételi vizsga, a munkahelyi
pozíciók elnyerése, a piaci részesedés megszerzése mind-mind versengéssel járnak (Fülöp–Pressing 2012). A munkakörök túlnyomó többsége ugyanakkor kooperációt is igényel. A tanári pálya a kollégákkal való együttműködéstől a szülőkkel való kapcsolatig, a
kutató teamek munkája, a házépítés a mérnöki tervezéstől a kivitelezésig ma már sehol
sem képzelhető el együttműködés nélkül. Ezért fontos, hogy az iskola mind a versengést,
mind az együttműködést fejlessze, együttműködni és versengeni is tudó állampolgárokat
neveljen. Ezzel kapcsolatban tanulságosak azok a vizsgálatok, amelyek a pedagógusok
versengéssel és együttműködéssel kapcsolatos magatartását vizsgálták. Bár a pedagógusok nézeteik szerint egyértelműen támogatták az együttműködést, a tényleges osztálytermi helyzetekben sokkal inkább a versengést helyezték előtérbe (Ross – Fülöp – Pergar
Kuscer 2006; Fülöp 2009).
A versengés és együttműködés szembeállítása helyett a kettő egyidejű alkalmazásának szép példája az együttműködő versengés, amit osztálytermi megfigyeléseknél és
diákok beszámolói alapján is tapasztaltak. Ilyenkor a diákok a versengő feladatok során
is segítséget nyújtanak egymásnak, a másik csoportot kisegítik például színes ceruzával,
egyéb eszközökkel, ötleteket adnak egymásnak a feladat megoldása során, ugyanakkor
nyíltan versengenek is a feladat színvonalas megoldásában. Mi értelme van, hogy a rivális
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csoportot segítjük a feladatvégzésben? Egyrészt ezek a segítségnyújtások a versenyt korrektebbé teszik, nem véletlen apróságokon múlik a győzelem, másrészt a versengő feleket ösztönzi is a minél magasabb szintű feladatvégzésben. Nem utolsósorban azt találták,
hogy ilyenkor a csoportlégkör jó, a versengő felek nagyon pozitívan élik meg a versenyt
(Fülöp–Takács 2013).
Az iskolával szemben megfogalmazott kritikák gyakran a versengés káros hatásai miatt fogalmazódnak meg. A teljesítményre törekvés természetes módon vezet a versengés
fokozásához, és a verseny növeli is a teljesítményt. A versengő iskolával szembeni kritikák
az esélyegyenlőtlenséget és a személyiségre gyakorolt károkat hangsúlyozzák. A mérleg
azonban a személyiség oldaláról sem egyértelműen negatív, a versengésnek vannak személyiségfejlesztő hatásai. A vitát nem a versengés kontra kooperáció szintjén lehet eldönteni. Mindkettőnek vannak pozitív és negatív formái.
A versengéssel kapcsolatban az előnyök vagy hátrányok hangsúlyozása helyett azt érdemes mérlegelni, hogy milyen formában és kik számára érdemes versenyhelyzetet teremteni.
A versengés nem önmagában káros vagy előnyös. Három, egymással összefüggő
szempont határozza meg azt, hogy a konstruktív vagy destruktív hatásai dominálnak-e.
A versengés különböző tétekért különböző területeken és eltérő eszközökkel folyhat.
Ezek együttesen határozzák meg, hogy a versengés pozitív vagy negatív az egyén és a közösség számára (Fülöp 1994):
 A versengés tétje – aminek a megszerzéséért versengünk, lehet a másik ember figyelme,

szeretete, elismerése, a csoportban elfoglalt pozíció, az anyagi javak vagy a választott
kedves szerelme.
 A versengés területe – az a szelete az életünknek, amiben összemérjük magunkat. A versengő felek az intellektuális teljesítmény, a szépség, az anyagi javak birtoklása, a testi
erő területén éppúgy összemérhetik magukat, mint az együttes munkában, a másik
emberrel való bánásmódban vagy a viták lefolytatásában.
 A versengés eszköze – az a mód, ahogyan a versengés folyik. A verekedés, a másik becsapása, a rivalizálás, a másiknak nyújtott segítség, a kiugró teljesítmény vagy éppen
a teljesítmény visszatartása egyaránt szolgálhatja, hogy valaki győztesen kerüljön ki
egy versenyhelyzetből.
Ha az osztály alakulásának fázisában a tét a vezető pozíció megszerzése, és ezt valaki az
intellektuális teljesítményével szerzi meg oly módon, hogy ő az, aki segíti a lemaradókat,
akkor a versengést kifejezetten pozitívnak tartják a tanárok is. Ha ugyanezt a pozíciót a
testi erő területén agresszióval, verekedéssel, mások megfélemlítésével éri el valaki, akkor
ez rombolja a csoport életét, és az egyén szempontjából is negatív. Ez azonban nem önmagában a verekedés tényéből következik, mert ha például egy negyedikes fiú azzal szerzi meg az osztálytársai bizalmát, hogy a felsős agresszív diákoktól megvédi a barátait akár
a verekedés árán is, akkor a verekedés maga mint jelenség probléma, de a versengés oldaláról nézve pozitív, építi mind az egyént, mind a csoportot.
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Az osztályon belül a tét gyakran a társak vagy a tanár figyelmének megszerzése. Ehhez
a bohóckodással éppen úgy el lehet jutni, mint az intellektuális teljesítménnyel vagy a
társaknak nyújtott segítséggel vagy éppen a megvesztegetéssel, ajándékokkal. A bohóckodás oka gyakran éppen az, hogy a figyelemmegszerzés konstruktív formái nem elérhetőek az egyén számára.
Azért tartjuk fontosnak a versengés három szempontjának hangsúlyozását, mert ebből megtudhatjuk azt is, hogy mit tehetünk a versengés előnyeinek a növelése érdekében.
Az utóbbi példánkat nézve: ha lehetőséget adunk egy diáknak, hogy valamilyen területen
kiemelkedjen, akkor nem lesz szüksége arra, hogy bohóckodjon, vagy a társak szeretetét
kisebb ajándékokkal próbálja „megvásárolni”.
A versengés kimenetele szempontjából fontos, hogy zárt vagy nyílt-e a verseny (Fülöp
2001). A zárt verseny véges számú jutalom eléréséért folyik, ilyenkor csak bizonyos számú jutalom áll rendelkezésre. Minél kevesebb és vonzóbb a verseny tétje, annál kiélezettebbé válhat a küzdelem, és előtérbe kerülhetnek a morálisan helytelen eszközök. Nyílt
versenynél az egyik ember számára a tét elérése nem zárja ki a versengő társat a jutalom
eléréséből. Az iskolai helyzetekben a források mennyisége gyakran nem korlátozott. Az
egyik tanuló által megszerzett tudás nem kisebbíti a másik esélyét ugyanannak a teljesítménynek az elérésére, sőt a hasonló társ jelenléte, mint láttuk, hasznos is ebben. A teljesítmény minősítése ebből a szempontból, úgy véljük, kulcskérdés. Elvileg semmi sem indokolja, hogy az osztálytárs kiváló teljesítménye rontsa a jó jegy szerzésének esélyét. Az
ötös nem „fogy el”. Mégis a tanárok az osztályban egymáshoz viszonyított jegyeket adnak
(lásd 28. fejezet), ezért a tanulók gyakran érdekeltek abban, hogy társaik náluk gyengébb
teljesítményt nyújtsanak, és ezáltal a saját esélyük növekedjen.

Csoportközi versengés és együttműködés –
még egyszer a Sherif-kísérletről
A 20. fejezetben a csoportstruktúra jellemzőinek bemutatásához felhasználtuk M. Sherif
és C. W. Sherif terepvizsgálatát. A kísérletet a versengés csoportokon belüli és csoportközi viszonyokra gyakorolt hatásának vizsgálatára tervezték (Sherif–Sherif 1980). Mint
emlékszünk, a kutatók 11–12 éves fiúkat nyári táborozásra vittek, ahol két-három nap
múlva úgy osztották őket két táborra, hogy az egymásnak szimpatikus gyerekek lehetőleg
külön csapatba kerüljenek. Az új csoportok összekovácsolódása után kezdődött valójában a kísérlet, amelyben mesterségesen csoportközi konfliktust hoztak létre.
Konfliktus akkor keletkezik, amikor a két fél számára vonzó célt egyszerre csak az
egyik érheti el. Nyerni csak a másik fél rovására lehet. Ezt nevezzük zárt versenynek.
A konfliktust jelen esetben a két tábor közt szervezett sportversenysorozat jelentette.
Ez a társadalmilag elfogadott és az iskolák által is gyakran támogatott versengési forma a
kísérletekben szélsőséges ellenségeskedéssé fajult. Vajon miért?
A kísérletvezetők minden lehetséges eszközzel hangsúlyozták a mérkőzések verseny
jellegét. Hatalmas hőmérő formájú eredményjelzőket helyeztek el a táborok legforgalma-
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sabb helyén, ezeken jelezték a verseny aktuális állását, és a mérkőzések központi helyet
kaptak a tábori programok közt. Nem is maradt el a hatás! Először csak negatív sztereotípiák (lásd a 24. fejezetben) keletkeztek a másik táborral kapcsolatban. Később nyílt
ellenségeskedés, a másik csoport leértékelése és tettlegességig fajuló konfliktusok váltak
jellemzővé. Emlékezzünk vissza arra, hogy a táborozáshoz gondosan a jó magaviseletű
gyerekeket válogatták ki, és „másik” tábor szándékosan az eleve szimpatikusabb fiúkból
állt mindenki számára!
A kísérlet harmadik, s talán legtanulságosabb szakasza az volt, amikor megpróbálták
kibékíteni a két tábor lakóit. A szokásos békítő akciók: értelmi meggyőzés, morális értékekre hivatkozás, az ellenfél jó tulajdonságainak hangoztatása, béketárgyalások a csoportvezetők közt, mind hatástalanoknak bizonyultak. Időleges enyhülést hozott a „közös
ellenség” megjelenése, amikor egy harmadik táborral kellett a két táborból szervezett válogatottnak megküzdeni, de ettől sem lettek jóban, csak az állandó veszekedést és verekedést hagyták abba.
A konfliktus felszámolására a közös, Sherifék szavával „fölérendelt célok” állítása volt a
hatékony módszer. Ez olyan feladatokat jelent, amelyeket egyik fél sem képes egyedül
végrehajtani, szükség van a közös erőfeszítésekre. Például az élelmiszer-szállító teherautó
elakadt a sárban, a közös, mindkét tábort ellátó vízvezetékrendszer hibáját csak együtt
lehetett megtalálni, mert olyan nagy volt az átvizsgálandó terület. Ezek a közös tevékenységek fokozatosan enyhítették a feszültséget, míg végül sikerült baráti kapcsolatokká változtatni az ellenszenvet.
A kísérletet eltérő kulturális viszonyok közt, libanoni gyerekekkel megismételte Diab
(1980), és a versengés itt is csoportközi konfliktushoz vezetett, de ebben az egyébként
módszereiben teljesen azonos kísérletben az agresszió olyan nagy méreteket öltött, hogy
nem sikerült kibékíteni a szembenállókat. Agresszió ebben az esetben nemcsak a külső
csoport iránt, hanem a saját csoporttagok felé is megnyilvánult. Minden erőfeszítés ellenére a feszültségek megoldása nélkül, idő előtt be kellett zárni a tábort, mert a gyerekek a
feszültségek hatására egyre többen akartak hazamenni.
A kísérleteknek pedagógiai szempontból három tanulsága van:
 a versengés könnyen ellenségességhez vezethet, amennyiben konfliktus áll fenn a ver-

sengők közt,

 ez az ellenségesség fölérendelt célokkal oldható fel,
 és végül a leginkább elgondolkodtató, hogy sokkal

váltani, mint megszüntetni.

könnyebb az ellenségességet ki-

A versengő és kooperatív magatartás közti választás dilemmája
Az interakciós helyzetek – legyen ez akár az osztálytársak együttes tevékenysége a tanítás
alatt vagy az üzleti élet eseményei – egymással való vetélkedést vagy együttműködést
egyaránt eredményezhetnek. A személynek sokszor módja van eldönteni, hogy melyik
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magatartást részesíti előnyben. A versengés és kooperáció közti választást vizsgálVall
Nem vall
ja a fogolydilemma-helyzet (Tóth 1989)
(lásd 22.2. ábra). A klasszikus vizsgálatVall
0/10
5/5
A
ban a kísérleti személynek egy fogoly
Nem vall
1/1
10/0
helyzetében kell döntést hoznia, hogy bevallja-e a bankrablást, amit egy társával
együtt követett el. A kilátásba helyezett
22.2. ÁBRA  A fogolydilemma.
büntetés mindkét fogoly beismerő valloA rubrikákban: A büntetése / B büntetése (év)
mása esetén öt év börtön; ha a kísérleti
személy tagad, a társa viszont vall, akkor a
tagadó tíz évet kap, míg a vallomást tevőt szabadon engedik; kölcsönös tagadás esetén
viszont a büntetésük egy-egy év.
A két személy együttes büntetése kölcsönös tagadás esetén a legkisebb, ehhez az szükséges, hogy mindketten kooperáljanak. A kísérletnek az a jellegzetessége, hogy a józan
ész a kölcsönös kooperáció mellett szólna, a kísérleti személyek mégis a versengés mellett
döntenek. Ennek magyarázatát a nyereség-veszteség mátrix sajátosságaiban kell keresni.
A feltételek úgy vannak meghatározva, hogy ha mindkét fél kooperál, akkor mindkét fél
csak egy év börtönt kap, ami a maximális jutalomhoz képest csupán 1 év veszteség. Ezt az
egy évet kellene feláldozni a társ érdekében. A társ versengése esetén viszont a személy
versengése 5-5 év büntetést eredményez, míg ha mi kooperálunk egyoldalúan, akkor a
kölcsönös versengéshez képest is még 5 év büntetést kapunk. Ahhoz, hogy a kooperációt
válasszuk, feltételeznünk kellene a társunkról, hogy a kedvünkért lemond a maximális
haszonról. Az eredmények szerint az emberek többsége a bűntett bevallását választja,
mert nem kockáztatja meg, hogy ő kooperál, a másik fél viszont verseng. A beismerő vallomást azért tekinthetjük versengésnek, mert itt a személy a másik fél nagyobb büntetésének árán a minimális büntetést próbálja megszerezni, illetve azt akarja elkerülni, hogy
a másik ezt tegye. Ez a kísérleti helyzet nemcsak azért extrém, mert egy elképzelt, és a
személyek számára valószerűtlen helyzetben kell döntéseket hozni, hanem azért is, mert
ebben az esetben a kooperáció morális szempontból destruktív. Ennek ellenére tanulságos, mert a kooperáció és versengés közti választás dilemmáját jól vizsgálhatóvá teszi.
A fogolydilemma-helyzetnek vannak a mindennapi életben is megfelelői. Ilyennek
tekinthető, amikor a diákok elhatározzák, hogy nem írják meg a dolgozatot, hanem üres
lapot adnak be a tanárnak. Mindenkinek bíznia kell abban, hogy a többiek is betartják a
megállapodást. Ha mindenki ellenáll, pillanatnyilag megússzák a dolgozatot, és valószínűleg nem kell nagy büntetéssel számolniuk. Ha a többség mégis megírja a dolgozatot, a
lázadók biztosan számíthatnak az elégtelenre. Aki viszont megírja a feladatokat az ellenálló többséggel ellentétben, az számíthat a tanár jóindulatára. Sőt, ha a tanár számára fontos érték a saját tekintélye és a diákok engedelmessége, akkor az osztálytársakkal kötött
megállapodás megszegője még extra előnyöket is élvezhet.
A másik fogolydilemma típusú helyzet a közösségért végzett munka vagy az anyagi
hozzájárulás szabotálása. Ha megállapodunk, hogy mindenki hoz süteményt az osztályB

22. Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés



233

bulira, akkor az jár jól, aki nem hoz semmit, és eszi a többiekét. Csak nehogy túl sokan
éljenek ezzel a lehetőséggel, mert ez kollektív éhezéshez vezet!
Ezekben a helyzetekben érdemes arra is figyelni, hogy mindegyik példában destruktív versengő légkörről van szó, az egyéni érdekek és a csoportérdek szembeállításáról,
illetve a tanár és a diákok eltérő céljainak egymás ellen feszüléséről. Ez azonban önmagában is problémás, a kívánatos helyzet az lenne, amikor a tanár és a diákok közös konstruktív célokért dolgoznak, nevezetesen a diákok képességeinek minél nagyobb fejlődéséért.
A fogolydilemma-helyzettel kapcsolatban végzett kutatások többek közt annak feltárására irányultak, hogy milyen környezeti tényezők játszanak szerepet a kooperáció vagy
a versengés választásában.
Szituatív tényezők a verseny vagy kooperáció választásában  A versengő, illetve együttműködő magatartás vonzerejét befolyásolja a nyereség és veszteség aránya. A fogolydilemma típusú helyzetekben a kooperatív viselkedés sokszor azért érhető el nehezen, mert
a társ kooperációja esetén a dezertáló kiugróan nagy előnyökhöz jut. Az egyoldalúan versengő személy számára ez különösen akkor hoz nagy nyereséget, amikor csak egyetlen interakció zajlik a felek közt, ugyanazok a személyek a jövőben nem fognak egymással érintkezni
(pl. a felvételi vizsgán egy számunkra ismeretlen személy kér puskát tőlünk).
A másik személy várható stratégiája alapvetően befolyásolja a mi sorsunkat is, ezért
mérlegeljük a társ várható magatartását. A tartós kapcsolatok esetén korábbi tapasztalatainkat használjuk fel annak megítélésére, hogy együttműködést várhatunk-e a másik
féltől. Általában jellemző, hogy sorozatos interakció esetén a versengő magatartásra versengéssel válaszolunk, míg a kooperáció együttműködést vált ki.
Axelrod (1984) számítógépes szimulálással olyan optimális játékstratégiát dolgozott
ki, amellyel rávehetjük a partnert a kooperációra. Ennek szabályai:
 soha nem szabad elsőként versengeni;
 a másik fél versengő magatartására versengéssel kell válaszolni;
 nem szabad haragot tartani, amint a másik áttér a kooperációra,

nekünk is kooperálni kell;
 ne legyünk irigyek, ne bánjuk, ha a másik többet nyer, mint mi;
 gondoljunk a következő interakcióra is, és a hosszú távú nyereségeket tartsuk szem
előtt;
 a nyereség-veszteség mátrixot úgy kell kialakítani, hogy a versengés nyeresége ne legyen aránytalanul nagy az egyoldalú kooperáció veszteségeihez képest.
A versengő vagy a kooperatív magatartás direkt jutalmazása és büntetése befolyásolja az
adott magatartás gyakoriságát. A fogolydilemma-helyzetekben a partner viselkedésétől
függően mind a versengés, mind a kooperáció eredményezhet az egyén számára jutalmat
és büntetést is. Az iskolában a tanárok nemcsak az elérhető jutalom nagyságát szabályozhatják, hanem azt is megtehetik, hogy egyoldalúan az együttműködő vagy versengő magatartást jutalmazzák.
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Bizonyára nem áll a tanárok szándékában, hogy a tanulók a jutalmat a másik diák
rovására érhessék el, a gyakorlatban ez mégis előfordul. A versengés jutalmazása történik például abban az esetben, amikor egy diákot feleltet a tanár az osztály előtt, és többi
tanulónak az a feladata, hogy jelezze, ha a felelő rosszat mond, vagy egészítse ki a feleletet. Akár jeggyel minősítjük a felelet közbeni megnyilvánulásokat, akár nem, erősítjük
a versengést – és természetesen ellentéteket is keltünk a csoporttagok közt. Ennek a további következményei is (csoportlégkör romlása, a társak leértékelése) elég valószínűek.
A feleltetés közbeni feladatokkal a tanár célja az osztály figyelmének a lekötése. Hogyan
biztosítsuk ezt a felelő és a társak érdekének szembeállítása nélkül? Az egyik lehetőség az,
hogy olyan feladatot adunk a többieknek, amihez ugyan figyelni kell a felelőt, de az ő feladatától független kérdéseket kell megválaszolni. (Pl. gyűjtsék össze, hogy a magyar történelemnek a felelő által említett eseményeivel milyen korábban tanult világtörténelmi
események történtek egy időben.) A másik lehetőség az, hogy valódi kérdéseket teszünk
fel, olyan problémákat, amelyekhez nem elég az anyag reprodukálása, hanem többféle
szempontot kell mérlegelni. Ilyenkor mindenki elmondhatja a saját gondolatát anélkül,
hogy ezzel leértékelné a másik feleletét.
A fogolydilemma-helyzet sok szempontra rávilágít azzal a kérdéssel kapcsolatban,
hogy miért választjuk a versengést vagy a kooperációt. A mindennapi életben azonban az
igazi kérdés nem az, hogy a versengés vagy a kooperáció-e a kívánatos magatartás, hanem
az, hogy hogyan lehet mindkettő előnyeit maximalizálni. A fogolydilemma-helyzet arra
is példa, hogy a mindenáron való kooperáció hosszú távon vesztes stratégia.

A versengés okai
A versengésben a tágabb kulturális okoktól az aktuális csoport jellemzőin keresztül a személyiségjellemzőig számos szempont szerepet játszik. A kulturális okok közt olyanok is
befolyásolják a versengés mértékét és formáit, hogy valaki fiú-e vagy lány. Ezzel a kérdéssel a 43. fejezetben találkozhatunk.
A versengés kulturális okai  A kultúrközi összehasonlító vizsgálatok tanulságai szerint

eltérő társadalmi normákkal találkozhatunk a versengéssel kapcsolatban. Ugyanazokat a
helyzeteket a versengő és együttműködő kultúrákban eltérő módon oldják meg, vannak
olyan törzsek például, ahol kifejezetten büntetik a másokkal szembeni előnyszerzést vagy
a kiválást mások közül. Különbségeket találunk például az irigységhez való viszonyban is,
primitív törzsekben, ahol szűkek az erőforrások, a kelet-bolíviai siriono törzsnél nem illik
kérkedni a megszerzett javakkal, hogy ez ne váltson ki irigységet. Így például az elejtett
állatot a többiek elől elrejtőzve fogyasztják el, hogy ne váltsanak ki irigységet a törzs többi tagjából (Fülöp 1995). A mi kultúránkban használt státuszszimbólumok, például a tanulók által viselt márkás termékek a nyílt kérkedés formáiként is felfoghatóak.
A nemzetek közti összehasonlításban az angol amerikai gyerekek versengőbbnek bizonyultak, mint a mexikói amerikaiak, és az egész kultúrát tekintve is az amerikai, japán,
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indiai kultúra tagjaira a versengést találták jellemzőnek más nemzetek tagjaihoz képest.
Ugyanígy fokozott versengést találtak a dél-koreai, az izraeli és görög városlakók esetén,
kooperáció a jellemzőbb viszont például az új-guineai arapes törzsnél. Ez utóbbi példa
azért különösen érdekes, mert ugyanitt és ugyanilyen gazdasági-kulturális körülmények
közt élő más törzseknél erőteljes versengést találtak (Mead 1937; Fülöp 1995). Különösen érdekesek ebből a szempontból a japán iskolarendszerrel kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok, mert itt nemcsak nagyfokú versengést találtak, hanem nagyfokú együttműködést is. A versengés a nagyon kiélezett felvételi versenyvizsgákban érhető tetten,
ami a színvonalasabb felsőoktatási intézményekbe való bejutásért folyik, ugyanakkor az
osztálytermi munkában a pedagógusok a csoportszintű eredmények elérését hangsúlyozzák. A tanítás során nem az a fontos, hogy egyénileg ki mit teljesít, hanem az, hogy a
tanulócsoport mit ért el közösen. A tanárok osztály szinten nem is adnak sem egyéni,
sem csoportos versenyfeladatokat, a diákok viszont maguk használják az egymással való
versengést a saját teljesítményük javítására (Fülöp 2006).
Azonos nemzeten belül is találunk társadalmi különbségeket, a falusi kultúrák általában kooperálóak, a városiak versengőbbek. A társadalmilag jobb pozícióban lévő rétegek
szintén versengőbbek, mint az alsóbb rétegek tagjai.
A kulturális hatások elsősorban nem abból a szempontból érdemelnek figyelmet,
hogy a különböző csoportokat sorba állítsuk a versengéshez való viszony alapján, hanem hogy lássuk, a versengéshez való hozzáállást a tanulók nem a társadalmi hatásoktól
függetlenül sajátítják el. A „rangsorolás” nemcsak azért indokolatlan, mert az is az adott
kultúrától függ, hogy a sikeresebb stratégia a mérsékeltebb vagy fokozottabb versengés-e,
hanem azért is, mert az egyes csoportok versengéshez való viszonya a versengés területétől is függ. Például a falusi fiatalok, akik iskolai helyzetekben nem szívesen versengenek, a
társas élet más területein intenzív versengő magatartást mutatnak (Fülöp 2002).
Az iskola jellemzői  Még az azonos településen lévő iskolák közt is mérhető különbsé-

gek vannak a versengés vagy együttműködés előnyben részesítése terén. A teljesítményre
orientált iskolákban a diákok szüleinek társadalmi helyzete, az érettségin nyújtott teljesítmény, a továbbtanulási arány és az iskolai légkör tekintetében is különböznek a nem versenyorientált iskoláktól.
Manor (1987, idézi Fülöp 2002) versengésre orientált gimnáziumi osztályokban
magasabb iskolai teljesítményt, szigorú, ugyanakkor átlátható osztályozási rendszert, kisebb lemorzsolódást, nagyobb elköteleződést, ugyanakkor a diákok közt kevésbé szoros
érzelmi viszonyt talált, mint a személyes kapcsolatokra orientált osztályokban. Ez utóbbiakban a tanárok részéről nagyobb érzelmi támogatás, kisebb mértékű kontroll és a
diákok iskolával kapcsolatos nagyobb elégedettsége volt jellemző. A tanulmányi teljesítmény ezekben az osztályokban rosszabb volt, de a tanulók jobban szerettek iskolába járni. Hasonló eredményeket kaptunk a budapesti diákok körében végzett vizsgálatban is
(N. Kollár 2001).
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22.3. KÉP 
A táblajátékok
nemcsak a logikai
képességeket fejlesztik,
hanem másokra figyelni és
versenyezni is tanítanak

A csoportnorma szerepe a versengésben A versengés vagy kooperáció választásában
a szubkultúra, az adott csoport normája is szerepet játszik. Coleman (1976, első megjelenés 1960) összesen tizenegy, társadalmi összetétel szempontjából különböző középiskola tanulóinak véleményét kérdezte arról, hogy milyen tulajdonságban szeretnének kitűnni a többiek közül. Három szerep vonzerejét kellett megítélniük: a „jó tanuló”, a „legnépszerűbb” személy és fiúk esetén a „sportcsillag”, lányoknál a „szabadidővezér” szerepét.
A lányok számára a szabadidővezér és a legnépszerűbb szerep egyaránt vonzó volt,
míg a fiúk egyértelműen a sportcsillagot tekintették ideálnak. A jó tanuló szerepe csupán az elit magániskolákban volt vonzó a gyerekeknek. A fiúk gyakorlatilag egyöntetű
sportcsillagideál-választását Coleman azzal magyarázza, hogy az amerikai középiskolákban hagyományosan nagy szerepet játszanak az iskolák közti sportversenyek. Az ezekben
elért sikerek a közösség számára is elismerést hoznak, az egyéni jó teljesítmény elérése
nem a többiek rovására történik, hanem közös érdeket szolgál. Ezeket a közösséget építő
versengési formákat nem találjuk meg ilyen mértékben sem a lányoknál, sem a magániskolák esetén.
Sajnálatos viszont, hogy a kiugró tanulmányi teljesítmény elérése jellemzően a saját
csoport legyőzésével történik, és a cikk írásakor, 1960-ban nem voltak olyan intellektuális versenyek, ahol az egyéni teljesítményen túl hangsúlyos lett volna a csoportban elért
teljesítmény is. A jótanuló-szerep a csoporttagok közti versengést igényli, mert a többiekhez képest jobb teljesítményt jelenti és ezért népszerűtlen a gyerekek körében. (Manapság már rendeznek olyan országos, sőt nemzetközi tanulmányi versenyeket is, amelyeken
csoportok indulnak, és az iskola hírnevének növelésén túl az együttes teljesítményt értékelik az egyéni kiválóság helyett. Ez azonban kevés gyerek számára elérhető lehetőség, a
tanulók nagy többségét továbbra is a sportversenyek érintik csupán.)
Végső tanulságként azt mondhatjuk, hogy ha a serdülőknek nincsenek jó tapasztalataik a kooperatív tevékenységekkel kapcsolatban, akkor nem is vesznek részt szívesen
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ilyen tevékenységben. Egy szlovén–magyar–angol összehasonlító vizsgálatban azt találták a kutatók, hogy a magyar diákok mindkét másik ország diákjaival összehasonlítva
több versengő feladatot, és kevesebb kooperációt igénylő feladatokat kaptak a pedagógusaiktól (Ross – Fülöp – Pergar Kuscer 2006).
Magyarországon már alsó évfolyamokon is vannak tanulmányi versenyek. Ezek a
fentiek alapján akár a közösségnek is fontosak lehetnének az iskolának szerzett dicsőség
miatt. Elgondolkodtató azonban az az alsó évfolyamokon alkalmazott gyakorlat, hogy az
osztályból gyakran egyetlenegy tanuló jut tovább az iskolai, majd a magasabb szintű versenyfordulókra. Ez hangsúlyossá teszi mások legyőzésének szükségességét, és ami még
rosszabb, a tanulók saját csoporttársaik legyőzésében érdekeltek. Ha viszont az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyek gyakorlatához hasonlóan objektív mérce szerinti
válogatást alkalmaznánk, nem keltenénk felesleges feszültségeket a versenyre továbbküldött és a kiesett tanulók közt.

Személyiségtényezők szerepe a versengésben
A diákok általában nem dönthetnek szabadon arról, hogy a versengő vagy a kooperáló
magatartást választják-e. Pedig ha választhatnának, nem mindenki döntene egyformán!
A versengésre való hajlam viszonylag stabil jellemzője a személyiségnek. Kialakulásában
az intellektuális képességek, a gyermek személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok és a
családi hatások, különösen a szülők megküzdési mintázata játszik fontos szerepet.
A versengés mint személyiségjegy  A jó intellektuális képességek általában együtt jár-

nak a versengő magatartással. Különösen a kiemelkedően tehetséges gyermekek közt találunk nagyobb arányban versengőket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jó intellektusúak mindnyájan versengenének, vagy hogy a versengésnek önmagában jelzésértéke lenne a tehetség felismerésében. Ez egy bonyolult összefüggésrendszer, melyben a családi
normák, a jó társadalmi-gazdasági helyzet, az intellektuális fejlesztő környezet, a személyes adottságok és ezek révén a teljesítmény okozta sikerélmény egymást erősítve járulnak hozzá a versengés kedvelésének kialakulásához.
A versengő személyiség  Vannak olyan gyerekek, akik versenyhelyzetekben rosszabbul teljesítenek, mint egyébként. A verseny egyszerre vonzó és félelmet kiváltó, a siker
vágya kívánatossá, míg a kudarc veszélye szorongástelivé teheti. A sikerorientáció és a
kudarckerülés motivációja egyszerre jelen van mindnyájunkban, csak a kettő aránya eltérő. Egyes gyerekek még a kisfokú izgalmat is rosszul tűrik, és a feszültség növekedésével
egyre csökken a teljesítményük. Ezt nevezzük debilizáló szorongásnak.
Másoknak viszont viszonylag magas izgalmi szintig a feszültség emelkedésével párhuzamosan nő a teljesítménye. Ezekre a személyekre a sikerorientált motiváció túlsúlya,
a belső kontroll attitűd és a facilitáló (teljesítményt emelő) szorongás a jellemző. Ezért a
versenyhelyzet az előbbi személyeknél rontja a teljesítményt, míg az utóbbiaknál növeli.
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22.1. TÁBLÁZAT  Kilmann és Thomas felosztása az önérvényesítés és az együttműködési
késztetés személyre jellemző szintje alapján (Fülöp 1995)

Típusok

Versengő
Elkerülő
Kompromisszumkereső
Együttműködő
Problémamegoldó

Önérvényesítés

magas
alacsony
közepes
alacsony
magas

Kooperáció

alacsony
alacsony
közepes
magas
magas

A teljesítmény az ingerek által kiváltott izgalmi szinttől is függ, ami az egyénre jellemző és
részben velünk született alkati adottság, másrészt a korábbi helyzetekben szerzett tapasztalatok függvénye.
A gyerekek egy része kifejezetten versengést kereső. Ezek a diákok általában magas
teljesítményre törekszenek, idősürgetettség jellemző rájuk, állandóan úgy érzik, hogy ha
nem sietnek, lemaradnak valamiről. A versengők csoportján belül két alcsoport különíthető el: a kiegyensúlyozottan versengők és a hiperversengők csoportja (Ryckman et al. 1996,
idézi Fülöp 2002).
A kiegyensúlyozottan versengők nem minden helyzetben versengenek, a versengést a
személyiségfejlődésük eszközeként használják, és különbséget tesznek versengő és nem
versengő helyzetek közt. A versengés számukra örömteli, izgalmas folyamat, amelyben
nem a győzelem a legfontosabb elem. A vetélytársakat mint saját fejlődésük elősegítőit
szemlélik, és ezért általában kiegyensúlyozott kapcsolatban vannak versenytársaikkal.
Ezek a személyek jól teljesítenek, és pszichésen egészségesek.
A hiperversengők ezzel szemben minden helyzetet versenyhelyzetnek élnek meg. Legfőbb törekvésük a győzelem, ezért társas kapcsolataik is problematikusak, és számos neurotikus jegyet mutatnak.
Versengés és/vagy kooperáció keresése  A versengés és kooperáció egy személy számára egyaránt lehet vonzó és nem kívánt tevékenység. A versenyt kedvelők közt is vannak olyanok, akik szívesen kooperálnak, és vannak olyan diákok is, akik a társas tevékenységek bármely formája helyett a magányos tevékenységet választják, ha erre lehetőségük
van (lásd 22.1. táblázat).
A versengéssel kapcsolatos személyiségtényezők megmutatkoznak bizonyos konfliktuskezelő viselkedések előnyben részesítésében is (bővebben lásd a 28. fejezetben).
A tekintélyelvű személyiség  A kooperáció, illetve a versengés előnyben részesítésével

kapcsolatban figyelemre méltó eredményeket találunk a tekintélyelvű személyekkel kapcsolatos kutatási eredményekben (Dillehay 1989). Adorno írja le ezt az általa autoriternek nevezett személyiségtípust (Adorno et al. 1950, lásd részletesebben a 26. fejezetben). Az autoriter típusú emberre mindenekelőtt a tekintélytisztelet a jellemző. Hajlamos
az előítéletekre, legyen az faji vagy társadalmi rétegek iránti ellenszenv. Olyan világszemlélet jellemzi, amely szerint a világ veszélyes és ellenséges. Adorno kisgyerekkori szociali-
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zációs jellemzőkre vezeti vissza ennek a személyiségstruktúrának a kialakulását. A tekintélyelvű személyek apja általában túlzottan tekintélyt parancsoló személy volt, akivel
szemben az agresszió kimutatását erősen tiltotta a környezet. Ezért az elfojtott agresszióját vetíti ki, és így alakul ki benne a külvilág ellenségességébe vetett (tév)hit.
Fogolydilemma-helyzetben az a jellemző ezekre a személyekre, hogy nem bíznak a
társ kooperációjában, és olyankor is versengenek, amikor a partner stratégiája kezdetben
kooperatív. Ezért a saját magatartásukkal bárkiből kiváltják a versengést, és ez újra meg
újra megerősíti az ellenséges világról alkotott világképüket. Ezzel függ össze, hogy ezeknek az embereknek kevesebb társas kapcsolata van, és gyakrabban kudarcot vallanak a
személyes kapcsolataikban.
A pedagógus feladatai eltérőek a különböző tanulók esetén. A versengő tanulóknak,
akár kiegyensúlyozottan versengők, akár hiperversengők, szükségük van a versengésre.
Ennek hiányában nem csupán unalmasnak találják a feladatvégzést, de a verseny hiánya
nyugtalanná is teheti őket. A feladat az ő esetükben többrétű. Egyrészt a kiegyensúlyozott versengést érdemes támogatni, másrészt javítani kell a kooperációs képességeiket.
Érdemes a versengésnek az önfejlesztő oldalát erősíteni és az önmaguk állította célok kitűzését bátorítani.
A versengést kerülő tanulóknál viszont éppen a versengést érdemes erősíteni, kihasználva azokat a feladatvégzési formákat, amelyeket kedvelnek. Például egy együttműködő
gyermek esetén a csapatverseny ajánlható az egyéni verseny helyett.


A KOOPERÁCIÓ SZEREPE AZ OKTATÁSBAN
ÉS NEVELÉSBEN

Napjainkban világszerte örvendetes módon egyre nagyobb teret kap az iskolai oktatásban a kooperatív módszerek használata, köszönhetően az ezzel kapcsolatos módszertani
fejlődésnek. Ezeknek a célzottan a kooperációra épülő módszereknek az alkalmazását az
1960-as évektől eredeztethetjük, amikor Eliot Aronson kidolgozta a mozaikmódszert.
Érdekes módon ennek létrejöttét nem pedagógiai pszichológiai megfontolások ösztönözték, hanem szociálpszichológiaiak. Aronson a módszerét az iskola szintjén is tetten
érhető társadalmi feszültség, a fajgyűlölet, a különböző társadalmi és faji csoportok közötti feszültség csökkentésére dolgozta ki (Aronson et al. 1978; Aronson 2002). A kooperatív oktatás jellemzői nem egyszerűen abban ragadhatóak meg, hogy olyan helyzeteket hozunk létre, ahol a diákok együttműködnek egymással, hanem egyrészt a kooperatív
tevékenységek arányában az egyéb tanulási formákhoz képest, másrészt abban, hogy nagyon tudatosan építi fel a pedagógus a diákok együttműködésének elősegítését, azt a tanulási folyamatot, amelynek során magát az együttműködés mikéntjét is meg kell tanulni.
Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a kooperáció Aronson munkásságával jelent
meg az iskolai életben. Bár az iskolai gyakorlatban gyakoribb a versengés, mint az együttműködés, ez utóbbinak is vannak hagyományai. A reformpedagógia jeles képviselője,
Dewey már a század elején alkalmazta iskolájában a projektkészítés módszerét. Ilyenkor
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22.4. KÉP  A jól megszervezett
csoportmunka javítja a társas
kapcsolatokat

a tanulóknak egy összetett témán kell együtt dolgozniuk, és sokszor a gyakorlatban is
meg kell valósítaniuk a terveket. A feladat jellegéből és a kollektív jutalomból természetes
módon következik, hogy a tanulóknak együtt kell működniük a közös cél elérésében.
A mindennapi iskolai gyakorlatban is találunk példákat a kooperációra, ilyenek például a kémiaórán a hallgatói kísérletek vagy a csapatjátékok a testnevelésórán. Sőt, a tanulói kooperációk egy része a tanár kifejezett tiltása ellenére valósulnak meg: eszmecsere
padszomszéddal az óra alatt a meg nem értett tanári magyarázatról, súgás a felelőnek és
a puska küldése dolgozatírásnál. Miért segítenek a gyerekek egymásnak a versenyhelyzet
és a büntetések ellenére is? Úgy gondoljuk, hogy ennek két fő oka van. Egyrészt a segítségre mindenki rászorulhat, és ezért nem célszerű megtagadni a másiktól, mert akkor
nem várhatjuk el, hogy adott esetben minket is kihúzzanak a bajból, másrészt az osztályon belüli társas kapcsolatok, az egymással való szolidaritás fontosabb a diákok számára,
mint a többiekét meghaladó teljesítmény. Egy jó közösségben igénye is van a tanulóknak
egymás támogatására.
Az együttműködést kívánó iskolai feladatok azon az általános pedagógiai elven nyugszanak, hogy a tanulói közösség építése, a tanulók közti baráti kapcsolatok és a jó osztálylégkör a tanulásra is pozitív hatással van. Azonban ilyenkor a kooperatív feladatok általában csak rövid epizódok az iskolai életben. Az oktatás alapvetően a pedagógus vezetésével
és irányításával zajlik, és a tanár-diák interakció vagy az egyéni tanulás jellemzi az órákat.
A kooperatív oktatás ezzel szemben valódi koncepcióváltást jelent. A tanulás színtere itt
alapvetően a tanulói csoport, a diákok elsősorban egymással vannak interakcióban, és a
tanulás legfőképp a diákok aktivitására épül. A kiscsoportban kapott feladatokat a diákok
közösen oldják meg, miközben egymással meg is beszélik a tananyagot, így egy-egy diák
nagyságrenddel többet kommunikál, mint a frontális oktatás esetén. Már ez önmagában
olyan előny, ami indokolná ennek az oktatási formának az alkalmazását. Nem véletlen,
hogy a páros és kiscsoportos feladatvégzés elsőként a nyelvoktatás területén kapott nagy
szerepet. A nyelvi fejlődés és a társas kapcsolatok segítésén túl azonban más előnyei is
vannak ennek az oktatási formának. Elsősorban a tanulás terén nehézségekkel küzdő,
lemaradó diákok számára jelent előnyöket, mert az interaktív tevékenységek a megér-

22. Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés



241

tést segítik. A kooperatív oktatás bevezetése azonban nem egyszerű feladat. A nehézség
kétoldalú. Egyrészt maguknak a diákoknak is meg kell tanulniuk az együttműködést a
tanulás során, és a tanárnak is számos szempontot szem előtt kell tartania ahhoz, hogy
eredményes legyen ez az oktatási forma. Elsőként ezeket a tudnivalókat foglaljuk össze
Spencer Kagan (Kagan 2001) munkássága alapján.


A TÁRSAS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

Ahhoz, hogy kooperatív módon tudjon folyni az oktatás, szükség van arra, hogy a csoportot felkészítsük erre a munkavégzési formára. A csoport hatékony együttműködéséhez jó csoportlégkör szükséges, ezért a legtöbb esetben célszerű a csoport fejlesztésével
indítani a kooperatív oktatás bevezetését. Különösen olyan csoportokban van ezekre
szükség, ahol feszültségek vannak, ha nagyon nagyok a különbségek a diákok között vagy
vannak olyan csoporttagok, akik egymással nagyon nem akarnak együtt dolgozni. Meglepő módon annál fontosabb a csoport fejlesztése az együttműködő feladatvégzéshez,
minél hosszabb ideje van együtt a csoport hagyományos oktatási keretek közt. A csoport
fejlesztésének öt célja van:
1.
2.
3.
4.
5.

egymás megismerése,
csoportidentitás kialakítása,
kölcsönös támogatás,
a különbözőség mint érték elfogadása,
az együttműködés fejlesztése.

Egymás megismerésének módszerei
Az induló csoportoknál az ismerkedéshez bármilyen a csoporttagok közti információcserét biztosító módszer használható. Kézenfekvő a névtanulás játékos formáival indítani, és három alapelv betartása lényeges: a fokozatosság, az elfogadó légkör és az önkéntesség. Eleinte könnyen megválaszolható és érzelmileg nem megterhelő témákkal
érdemes indítani, és kezdettől ügyelni kell arra, hogy egymás kifigurázása, a másik zavarba hozása nem megengedhető. Ehhez járul hozzá az önkéntesség elve, mindenkinek
csak annyit kell megmutatnia aktuálisan magáról, amennyit kedve van, minden feladatnál bárkinek joga van a passzolásra. Ha már régóta együtt van a csoport, akkor az ismerkedő játékoknak olyanoknak kell lenniük, hogy ennek ellenére új és érdekes információ
kat hordozzanak.
Ilyen lehet például a csoportinterjú, amikor egy csoporttag kérdéseket tesz fel adott
témáról a csoport minden tagjának. Ilyen témák lehetnek például a „Hol jártál már és
hova szeretnél elutazni?”, vagy „Honnan kaptad a nevedet?” Ez utóbbinál arról beszéltetjük a csoporttagokat, hogy mit tudnak arról, miért kapták a nevüket, fűződik-e érde-
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kes családi történet a nevükhöz, szeretik-e a nevüket, vagy milyen becenevük van, hogy
szeretik, ha szólítják őket. Ha jó a csoportlégkör és a csoporttagok szívesen belemennek
a játékba, akkor rendkívül érdekessé tud válni. Ennél könnyedebb és a csoportot jól megmozgató játék a „mi igen – mások nem”, amikor olyan tulajdonságokat kell gyűjteni, ami
minden csoporttagra igaz, de valószínűleg a többi csoporttól megkülönbözteti őket (pl.
szeretjük a nyers sárgarépát, láttunk már napfelkeltét).

Csoportidentitás kialakítása
Szinte minden feladat alkalmas arra, hogy a csoporthoz tartozás érzését erősítse, azonban
célszerű ezt célzottan is segíteni. Ezt szolgálhatja a csoportnév választása. Ezt tehetjük az
aktuális feladathoz kötődően, például az erdei állatokról tanulva adhatunk olyan feladatot, hogy az egyik csoport a mókusról gyűjtsön információkat, a másik a szarvasról, és így
el is nevezhetjük őket mókusoknak, szarvasoknak. De lehet állandó neveket is választani,
vagy kisiskolásoknál csoportkalapot készíteni, csoportszínt választani, vagy csoportszokásokat bevezetni, pl. egyedi kézfogást az üdvözléskor a munka megkezdése előtt. Fontos, hogy ezeket a csoport minden tagja elfogadja, és szívesen használják, ne csupán a
tanár tetszését nyerjék meg ezek a csoportjellemzők.
A közösen végzett feladatok önmagukban is erősítik a csoport összetartozását, de
különösen alkalmasak azok a feladatok, amikor a csoport olyan feladatot kap, aminek a
közös megoldása látványos előnyt jelent, pl. minél több kapcsolódó szót kell írni egy fogalomra, vagy egy vízszintesen és függőlegesen is betűket tartalmazó táblázatban minél
több szót kell megtalálni az egymás mellett vagy áltósan elhelyezkedő betűkből. Készíttethetünk velük rejtvényt, játékos feladatot vagy képkirakót a többi csoport számára is.

Kölcsönös támogatás fejlesztése
Egymás támogatását olyan feladatok végzésekor lehet erősíteni, amelyekben a feladat elvégzéséhez másokra kell hagyatkozni. Ezek a bizalomjátékok nagy körültekintést igényelnek, amíg a csoport konfliktusokkal terhelt, addig nem lehet ezeket biztonságosan elvégezni. Jó légkör esetén azonban jól szolgálják a csoport további fejlődését nemcsak ebből
a szempontból, hanem az identitás és az egymásra figyelés szempontjából is.
A vakhernyó játékban a diákok egymás háta mögé sorakoznak fel. Mindenki az előtte
álló derekára teszi a kezét, majd az elöl álló kivételével behunyják a szemüket. Az elöl álló
vezeti a csoportot a teremben, és azzal is segíti a többieket, hogy elmondja, éppen hol járnak, mire számítsanak. A tanár váltja időről időre a vezetőt, aki mindig a sor végére áll, és
így minden csoporttag vezető lesz egyszer.
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A különbözőség mint érték elfogadása
A csoporttagok szükségszerűen különböznek egymástól, de fokozottan így van ez, ha kifejezetten törekszünk arra, hogy heterogén csoportokat alakítsunk ki. A kooperatív feladatoknál a vegyes összetétel kifejezetten kívánatos. Mind a képességek, mind a gyerekek
egyéb tulajdonságai szempontjából érdemes heterogén csoportokban dolgoztatni a diákokat. Érdemes figyelni a temperamentum, faji hovatartozás vagy a nemek szempontjára
is. Ezért annak átélése és természetesnek elfogadása, hogy különbözőek vagyunk, feltétele a zökkenőmentes együttműködésnek.
Mások és saját magunk tulajdonságainak összehasonlítására és a tulajdonságok tudatosítására szolgál a „sarkok módszere” és a „véleményvonal” játék. A sarkok módszerénél
olyan témát választunk, amiben várhatóan eltérő vélemények vannak, de a választás nem
hordoz értéktartalmat, csak ízlésbeli vagy személyes vonzódásbeli különbségeket. Ilyen
kérdések lehetnek: Melyik évszakot kedveled legjobban? Milyen háziállatot tartasz/
tartanál szívesen: kutyát, macskát, aranyhörcsögöt vagy halakat? Ilyenkor a terem négy
sarkát az azonos nézetű diákok foglalják el, ezután egyeztetik a szempontjaikat, majd a
csoportok is kicserélik a nézeteiket. Az utolsó lépésben mindenkinek minden választás mellett kell érveket gyűjteni. A véleményvonal játékhoz olyan nézeteket használnak,
amelyekben várhatóan megoszlanak a vélemények. Ilyen például: mi lennél szívesebben,
pitypang vagy orchidea; a szülőknek sohasem lenne szabad elválniuk; a halálbüntetést el
kellene törölni kérdések.
A különbözőségek megmutatására használhatunk egyszerű kérdőívet vagy attitűdskálát is. Például a tanulóknak meg kell határozniuk, hogy a gyors-lassú, pacsirta-bagoly,
vezető-követő tulajdonságpár melyik végpontjához állnak közelebb, és meghallgattatjuk
velük a másik végpont felé levők tapasztalatait, hogy milyen például korán kelőnek (pacsirtának) vagy későn fekvőnek (bagolynak) lenni.
A „Milyen szeretnél lenni?” kérdőív arra kérdez rá, hogy a különböző tulajdonságok
(becsületes, vállalkozó szellemű, óvatos, együttműködő stb.) mennyire vonzóak, fontosak az egyén számára.

Az együttműködés fejlesztése
Játszhatunk a csoporttal kifejezetten az együttműködés fejlesztésére kialakított játékokat.
Ezek a játékok azon alapulnak, hogy a csoportnak egymást segítve kell feladatot megoldania vagy közös döntéseket kell hoznia. Párban lehet játszani például a ház-fa-kutya játékot, ahol egy lapra úgy kell ezeket lerajzolni, hogy ketten fognak egyetlen ceruzát, és
némán kell a rajzot elkészíteni. A „lezuhantunk – éljük túl” című játékban (a részletes leírás és még számos játék ötlete Kagan 2001 könyvében megtalálható) egy képzeletbeli
repülőgép-szerencsétlenség túlélőinek kell meghatároznia, hogy a sivatagban, ahol landolt a gép, mi a helyes magatartás, és el kell dönteniük, hogy a megadott listából melyik
megmentett tárgy hasznosabb egy ilyen helyzetben.
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A társas készségek fejlesztése azonban nem csak a kooperatív oktatás bevezetése előtt
fontos. Ezekre a gyakorlatokra szükség lehet olyankor is, ha konfliktusokat, feszültségeket tapasztalunk a csoportmunka folyamán. Vannak azonban olyan szempontok is, amelyeket a kooperatív munkavégzés közben kell szem előtt tartani, és olyan készségek, amelyeknek a kialakítása nem „előre” történik meg, hanem folyamatosan taníthatóak meg a
kooperatív módszerek végzése során.


A PEDAGÓGUS FELADATAI A KOOPERATÍV OKTATÁS SORÁN

A feladat és egymás támogatása egyaránt hangsúlyozott
A kooperatív oktatás során egymás támogatása éppoly fontos cél, mint maga a teljesítmény, míg a hagyományos tanítási módszereknél általában csak a feladatok elvégzését
hangsúlyozzák, sőt törekednek a tanulás fázisában is az egyéni feladatvégzésre. Ez azt is
jelenti, hogy a feladatvégzés ellenőrzése során arra is célszerű időt szánni, és értékelni is,
nem feltétlenül jeggyel, hanem akár csak szóbeli visszajelzéssel, hogy mennyire sikerült
támogatni egymást a feladat végzése során. Érdemes beszélgetni arról, hogy sikerült-e a
nehezebben tanulók problémáit megérteni és hogy a segítésre szoruló mennyire volt
megelégedve a kapott segítséggel. Egyenlő képességű tanulók esetén is érdemes megmutatni azokat a helyzeteket, amikor egymást segítve hatékonyabb a munkavégzés.

A szociális ismereteket közvetlenül tanítják
A tanár tudatosan meg kell, hogy tervezze azokat a feladathelyzeteket, amelyek magát a
kooperatív magatartás tanulását segítik. Előbb egyszerű helyzetekben célszerű együttműködést kérni, majd fokozatosan egyre összetettebb feladatokat adni. Egyszerűbb a
helyzet, ha csak egy gyermekhez kell alkalmazkodni, ezért célszerű előbb páros munkát
adni, és fokozatosan növekvő létszámú csoportok kialakítani. Hat-tíz éves korosztálynál a
négyfős csoport tűnik ideálisnak, később nagyobb csoport is elképzelhető, de öt fő fölé csak
akkor érdemes menni, ha a feladat indokolja. Az együttműködéshez a kommunikációs
készségeket, az egymás megértését és a konfliktuskezelést is érdemes tanítani. Mindezekhez legkézenfekvőbb eszköz az elvégzett csoportmunka tapasztalatainak feldolgozása, amire külön időt érdemes szánni. Ilyenkor a csoportmunkát elősegítő és gátló magatartáselemek összegyűjtése, a nehézségek esetén az alternatív megoldások gyűjtése segíthet.

A tanár csak szervez és ellenőriz
A tanár feladata alapvetően más a kooperatív munkavégzés során, mint a hagyományos
oktatás keretein belül. A hagyományos szerepben a tanár az információ elsődleges forrása, általában azt a feladatot tűzi ki, hogy minél világosabban, érthetőbben magyarázza el
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a tananyagot. A kooperatív oktatásnál viszont csupán akkor avatkozik be, ha feltétlenül
szükséges vagy a tanulás hatékonyságát növeli. A tanár a tanulást megszervezi, arra törekszik, hogy a tanulók aktívak legyenek a tanulás során, egymással kommunikáljanak, és
feladatokat minél kevesebb tanári segítséggel oldjanak meg. Ez a hozzáállás sok tanártól
attitűdváltást követel, és azzal az érzéssel jár, hogy a kontroll kikerül a tanár kezéből, mert
nem tudja követni egyszerre az összes csoport munkáját. Ez azonban csak látszólag van
így. A tanár feladata a csoportok munkájának nyomon követése, és segítése is, de nem
tartalmi, hanem alapvetően módszertani tanácsokat ad, hogy hogyan lépjen tovább a
csoport a feladat végzése során.


MÓDSZEREK ÉS FELADATTÍPUSOK A KOOPERATÍV
FELADATVÉGZÉS SORÁN

A tanítás során két alapvető kérdésben kell döntéseket hozni, a tartalom, vagyis a „mit
tanítsunk?”, és a „hogyan?”, vagyis a módszerek terén. A versengésre vagy kooperációra
épülő oktatás a módszerekről szól, arról, hogy egy adott tananyagot hogyan sajátítanak el
a diákok. A módszerek a diákok közti kapcsolat mikéntjét szabályozzák, és módszerelemekből épülnek fel. A módszerelemek olyan módszertani fogások, amelyek segítségével
a feladatok könnyebben végrehajthatóak és a megoldandó problémák kezelhetőek.
  
módszerelemek

módszerek

komplex feladattípusok

Módszerelemek
Csend szabályozásának eszközeként  használhatunk csöndjelet, például a tanár felemeli a bal kezét. A jelre a tanulóknak is fel kell emelniük a bal kezüket, és amikor mindenki
elhallgatott, mindenki a szájára teszi a mutatóujját. Használhatunk jelzőtárcsákat a hangerő szabályozására: zöld – minden rendben, sárga – kicsit erős a hang, piros – teljes csendet kérünk, majd tíz mp másodperc szünet után kezdhet mindenki újra dolgozni. A csendkapitány feladata, hogy a csoport tagjait figyelmeztesse, ha túl hangosak munka közben.
Csoport feladatainak elosztása  szerepkártyák segítségével. A kooperatív feladatok ki-

vitelezését segíti, és biztosítja mind az egyenlő részvételt, mind a szerepek cserélődését a
szerepkártyák használata. Ilyen szerep a már említett csendkapitány mellett az időfelelős,
eszközfigyelő, feladatszakértő, jegyző stb. A szerepeket vagy meghatározott időperiódusonként változtatjuk, vagy feladatról feladatra.
Információcsere kettős körrel  Ha az a cél, hogy minél több emberrel beszélgessünk

rövid idő alatt, például ismerkedéskor, akkor a csoportot elfelezve egy belső és egy külső
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kört alkotunk. A két kör egymással szemben álló tagja beszélget egy adott témáról. majd
belső kör tagjai egyet jobbra lépnek, és az új párok folytatják a beszélgetést a következő
témáról.
Csoportalakítás  kettős körből. Négyfős csoportok alakítását indíthatjuk a kettős kör

beszélgető párjaiból, a párok választanak még egy párt, akikkel a csoportfeladatot végzik.

Módszerek
A módszerek a tanulás mikéntjét írják le. Egy-egy tananyag általában többféle módszerrel
is hatékonyan tanítható, ezért minél több módszert és módszerelemet ismerünk, annál
változatosabb és hatékonyabb lehet az oktatás. A kooperatív oktatás sokféle módszert kínál, ami lehetővé teszi azt is, hogy a pedagógus kedvére kialakítsa a maga kedvenc módszereinek tárházát. A kooperatív módszerek bevezetése során azonban érdemes a fokozatosság elvét szem előtt tartani, egy-egy módszert célszerű a bevezetése után be is gyakoroltatni, és csak ezután próbálkozni újabb módszerrel. Minden tartalomhoz vannak
optimális módszerek, általában nem egy. Az oktatási célok, a tanulók együttműködéssel
kapcsolatos képességei és ismereteik alapján érdemes megtervezni. Ezért érdemes sokféle
módszert ismerni, hogy az adott helyzethez leginkább illeszkedőt ki tudjuk választani. Az
ellenőrzést végezhetjük például párban, ilyenkor a diákok egymástól kérdezik ki az anyagot vagy egymás feladatait ellenőrzik és javítják, vagy a négyes fogat módszerrel, ahol a
csoport az egyik tagját kérdezi a kapott kártyáknak megfelelően. A négy (előre nem látott) kártyán a kérdező, válaszoló, ellenőrző, dicsérő/segítő szerepek vannak. A diákkvartett módszerében diákok csoportban tanulnak, de a csoportból csak egy tagot kérdez a
pedagógus, az előre kiosztott számkártyák szerint az x számút, amit megint csak nem
tudnak előre.
Az információmegosztásra kedvelt módszer a háromlépcsős interjú. Ilyenkor a feladatvégzés párban kezdődik, előbb az egyik, majd másik fél fejti ki a véleményét, majd a csoport minden tagja elmondja, mit tudott meg az interjú során. A szerepek elosztása történhet változatos szerepek kiosztásával (rendfelelős, időfelelős, írnok, eszközfelelős stb.).
További módszerek széles tárházát találjuk pontos útmutatóval Spencer Kagan Kooperatív tanulás című kézikönyvében (Kagan 2001). A módszerek használatának nem csak a
változatos tanári eszköztár szempontjából van jelentősége. Érdemes a tanulócsoportokat
rászoktatni egy-egy módszer használatára, mert ez lényegesen leegyszerűsíti a feladatvégzés irányítását. Ha például a háromlépcsős interjú módszere rutinná válik, akkor elég
csak utalni arra, hogy ezt a módszert használjuk az adott feladathoz.
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Komplex feladattípusok
A módszerelemek és módszerek segítik a diákok közti interakciót és egymás segítését,
azonban még csak építőkövei a kooperatív oktatásnak. Tartalommal a részletesen kidolgozott feladatok végzésekor töltődnek meg. Ha a gyerekek közti kooperációt elő akarjuk
segíteni, nem elegendő a feladatokat a csoportnak közösen kiosztani. Az egyik alapvető
nehézség ilyenkor abból adódik, hogy ha az egyik csoporttag megoldja a feladatot, a többiek lemásolhatják a megoldást, és nem tanulnak a feladatból. A „potyautas” problémája
csak az egyik buktató a csoportmódszerek alkalmazása esetén. Számos kooperatív feladattípust dolgoztak ki (Slavin 1986; Johnson–Johnson–Stanne 2000), ezek a felépítésük révén biztosítják a csoporttagok közti együttműködést. A tanított tárgy jellege, a tananyag tartalma és a csoport összetétele egyaránt szerepet játszik abban, hogy mikor melyik módszert legcélszerűbb alkalmazni.
Mozaik I. módszer  Aronson (Aronson et al. 1978) a versengés szülte ellenségesség és

az előítéletek csökkentése érdekében dolgozta ki ezt a kooperatív technikát. A megtanulandó anyagot értelmes egységekre bontotta (pl. egy híres ember életrajzát gyerekkorra,
ifjúkorra stb.), és akkora csoportokat alakított ki, hogy minden csoportnak egy-egy részlet jusson. Első lépésként a különböző csoportok azonos életrajzi szakaszt kapott tagjainak kellett együtt dolgozniuk. Közösen készültek fel arra, hogy a kapott részletet minél
hatékonyabban tanítsák meg másoknak. A saját csoportba visszatérve mindenki megtanította a neki kiosztott részt a többieknek, majd mindenkinek egyénileg kellett az egész
életrajzból beszámolni. A felkészülés során a többi csoporttag csak a tématulajdonos szóbeli magyarázataiból juthatott információhoz, a leírt anyagot nem mutathatták meg egymásnak. A mozaikhelyzet kivédi a potyautas problémáját, mindenkinek egyformán jól
kell dolgoznia ahhoz, hogy bárki jól teljesítsen. Visszatérő pozitív eredménye volt ennek
a módszernek, hogy a csoportlégkör az eredeti célkitűzésnek megfelelően valóban javult,
a kisebbségekkel szembeni előítéletek csökkentek, sőt a gyerekek önértékelésében is javulás volt tapasztalható. Ez már önmagában elég ok lenne a módszer használatára. Aronson arról is beszámol, hogy mind a gyerekek, mind a tanárok körében népszerűek voltak
ezek a feladatok, és a tanárok önként továbbra is alkalmazták ezt a módszert a kísérlet
befejezése után.
Van azonban a mozaikmódszernek negatívuma is. A „saját” anyagrészével minden
gyerek aránytalanul többet foglalkozik, mint a többivel, és így a tudásuk is egyenetlen
lesz. Az információ ilyen mesterséges adagolása nemcsak a tanár dolgát nehezíti meg,
hanem azokét a tanulókét is, akik a leírt szöveg alapján könnyen tanulnának. Ezért úgy
gondoljuk, hogy a mindennapi gyakorlatban a mozaikmódszer alkalmazása nehézkes.
Ezt a fenntartásunkat igazolja, hogy a szerzők ellentmondó eredményeket kaptak a gyerekek teljesítményével kapcsolatban. Egyes vizsgálatok a gyengébb teljesítményű, illetve
kisebbségi csoporthoz tartozó (pl. mexikói) gyerekeknél határozott javulást találtak, míg
a jobb tanulóké változatlan volt, viszont másoknál egyáltalán nem találtak teljesítménykülönbséget a hagyományos oktatáshoz képest. A mozaikmódszer nem csak szövegek
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feldolgozásakor használható, például a speciális négyszögek jellemzőinek tananyaga is
felosztható részekre: az egyik tanuló a szakértői csoportjával a négyzet, a másik a trapéz,
a harmadik a paralelogramma, negyedik a téglalap, ötödik a rombusz tulajdonságait dolgozza fel, és tanítja meg a többieknek.
Mozaik II.  A mozaikmódszer módosított változatát dolgozta ki Slavin (1986), amel�-

lyel ki tudta küszöbölni azt a negatívumot, hogy az egyes anyagrészeket eltérő színvonalon sajátítsák el a gyerekek. Itt minden gyereknek az egész témával kell foglalkoznia, csak
más-más szempontból. Például Dél-Amerika tanítása során a csoport egyik tagja a földrajzi viszonyait, másik a politikai jellemzőket, harmadik az etnikai összetételt stb. dolgozza fel, majd közösen tanulják meg az anyagot az összes szempont alapján. Végül egyéni
számonkérés történik, majd a csoport tagjai azonos minősítést kapnak a csoport átlagteljesítménye alapján. Mind a teljesítmény, mind kisebbségekkel szembeni attitűd és viselkedés javult a mozaik II. alkalmazása esetén, és a kísérlet befejezése után öt hónappal is
mérhető volt a jobb eredmény.
A mozaikmódszernél említett négyszögeket is fel lehet így dolgozni, ilyenkor minden
csoporttag megkapja mind az öt speciális négyszöget, de az egyik tanuló az oldalak hos�szát, a következő a szimmetriatengelyeket, a harmadik a szögek jellemzőit, a negyedik a
terület kiszámítását tanulmányozza, majd tanítja meg a csoport többi tagjának.
Igazán izgalmassá teheti a többféle nézőpontból való feldolgozás az irodalmi alkotások tanulmányozását. Szophoklész Antigoné című drámája feldolgozható például Antigoné és Kreón nézőpontjából, a helyszínek változása, a nép szerepe szempontokból.
Puzzle vagy csoportteljesítményre épülő feladat  esetén annyira nagy munkát kell
együtt megoldania a csoportnak, hogy mindenkinek a teljesítményére szükség van. Ez
elképzelhető többféleképpen. Egyik változatban mindenkinek más-más részfeladatot kell
megoldani, amiből összeáll az egész. Például a drámairodalom fejlődését bemutató műsort kell előadni, amihez mindenki más korból gyűjt szemelvényeket, majd együtt állítják
össze műsort, és közösen adják is elő. Más esetben nincsenek specializált feladatkörök, de a
munka nagysága miatt szükséges a feladatok szétosztása.

Puzzle típusú feladatokat kifejezetten könnyű kitalálni, és ezek a feladatok a tanár részéről általában nem igényelnek nagy előkészületeket. is, Az egyik iskolában az egészséges
élet tantárgy keretében a diákok csoportban azt a feladatot kapták, hogy készítsenek
reklámújságot a tanult témakörök: egészséges táplálkozás, testmozgás fontossága, napi
alvás, pihenés szerepe stb. témakörök egyikéből. Más alkalommal plakátot készítettek a
családokról, vagy a saját kisgyermekkorukról „amikor kicsik voltunk” címmel.
A puzzle típusú feladatok tanári közreműködés nélkül is jól működhetnek. Az
egyik gimnáziumi osztály például elhatározta, hogy az iskolai osztálydekorációs versenyre olyan fali képet készít, ami a terem egész hátsó falát beborítja a padlótól a
mennyezetig. Mind a képek összegyűjtéséhez, mind a felragasztáshoz szükség volt
mindenkire. Nem mellékes haszonként ezzel az osztály összetartása is nagymértékben nőtt.
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A puzzle-feladatok esetén a csoport együttes teljesítményét értékelik, általában szétválaszthatatlan, hogy ki milyen mértékben járult hozzá a közös munkához.
Csoportjutalom egyéni teljesítményért  Két típusát dolgozta ki Slavin munkatársaival, a STAD (Student-Team-Achievement-Divisions), magyarul a csoport által elért
eredmény szétosztása és a TGT (Teams-Gaimes-Tournement) csapatjáték-vetélkedő néven ismert feladatot.
Mindkét esetben a tanár az egész osztálynak tanítja a tananyagot, akár frontálisan,
akár kiscsoportos vagy páros feladatokkal, majd a gyerekek csoportosan gyakorolnak,
oldanak meg feladatokat.
A STAD esetén egyénileg kérik számon a tudásukat, az értékelést azonban a csoport
összteljesítménye alapján adják. Így mindenki érdekelt a társak teljesítményének emelésében. A módszer gyakorlati kipróbálása során azt tapasztalták, hogy a csoportos felkészülés eredményesebb, mint ha a diákok egyénileg gyakorolnák a tananyagot. Elsősorban
az idegen nyelvek és a matematika esetén hasznos a tanulók egymásnak nyújtott segítsége, amit ez a szervezési forma elősegít.
Ebben a módszerben kulcsfontosságú a közös jutalom. Ha a gyakorlás fázisában a
csoportnak együtt kellett dolgoznia, de a jutalom egyéni volt, akkor a résztvevők ros�szabbul teljesítettek, mint egyéni helyzetben. Ennek a feladattípusnak az alkalmazási nehézsége is ebben a közös értékelésben rejlik. Ha a „jutalom” valóban jutalom abban az
értelemben, hogy csak nyerni lehet, akkor nincs is talán gond. Egy csoportosan jól végzett feladatra a mindenki által kapott ötös nem szokott feszültségeket okozni. Mi történik
azonban, ha a közös teljesítmény csak jó vagy netán közepes?

Az egyik egyetemi évfolyamon négyfős csoportban kapták a diákok a beadandó feladatot. Megadott vállalati adatokat kettős könyveléssel le kellett könyvelni és elkészíteni a vállalati mérleget. Mindezt internetes lezárású határidőre, egy pénteki nap
7:00-ig. Az együtt nyersz vagy együtt buksz elve alapján kénytelenek voltak a diákok
együttműködni még azokkal a társaikkal is, akik a feladatvégzés elején úgy tűnt, hogy
inkább csak hátráltatnák a munkát. Az egyik csapatban a négyből két diák nagyon jól
értette ezeket a feladatokat, egynek állandóan mindent el kellett magyarázni, egy
meg kevéssé működött együtt, vagyis amikor közösen kellett volna dolgozni, állandóan „más dolga volt”. Így a munka először úgy indult, hogy hol hárman, hol négyen
dolgoztak, de két nap múlva a két ügyes diák úgy döntött, hogy biztosabb, ha az ő
kettőjük munkájára alapoznak, nem számítanak a „linkre”, és nem töltik az időt a „tudatlan” képzésével. Csakhogy a dolgok, mint ilyenkor általában lenni szokott, nem
mentek simán, a könyvelésbe hiba csúszott, és az idő egyre fogyott. Így az utolsó nap
mégis létrejött az együttműködés, mert ha határidőre nem lettek volna készen, akkor
mindenki elégtelent kapott volna. Nekiálltak felosztani a munkát, rábízni a kevésbé
képzettre azt, amit lehetett, és rávették a negyedik tagot is a munkára. A feszültség
közben kétségtelenül nagy volt, azonban a tanulság is figyelemre méltó. Egy olyan
szakma végzésére készülve, ami alapvetően teammunkát jelent, a saját bőrükön tanulták meg, hogyan lehet másokat rávenni a kooperációra.
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A példánk két jellemzőre is rávilágít. Egyrészt, hogy a kooperációt meg is kell tanulni.
Másik, hogy a teljesítmény összekötése valóban fokozza az együttműködést, azonban ez
feszültségek forrása is lehet, különösen, ha a résztvevők közt nagy teljesítménykülönbségek vannak.
A csoportjutalom egyéni teljesítményért másik változata, a TGT, vagyis csapatjáték-vetélkedő. Ilyenkor a csoport tagjai úgy versenyeznek a tananyagból összeállított
kérdések megválaszolásában a többi csapattal, hogy minden vetélkedő csoportban a kooperatív csoport egy-egy tagja vesz részt. Az egymással versengő csoportokat úgy állítják
össze, hogy minél hasonlóbb képességű gyerekek vetélkedjenek egymással. Mindenki
kap egy kérdést, amire egyénileg kell válaszolnia, de ha valaki nem tudja a választ, akkor
el lehet „lopni”, és ezzel többletpontokat gyűjteni. Az a csapat a győztes, aki a legtöbb
pontot gyűjti. Így a gyengébb képességű, vagy tudású csapattagnak is ugyanakkora esélye van, hogy pontokat gyűjtsön a csapata számára, mint a legjobb képességűnek (Slavin
1986).
Akadémiai vita  AC (Academic Controversy) a másik fél álláspontjának megértését és

átgondolását, mások meghallgatását és az együttműködést segíti. Ezért kiváló eszköz a
tolerancia fejlesztésére is. A feladat öt lépésből áll. Először olyan párokat kell keresni, akik
egy adott témában ellentétes nézeteket vallanak. Ez a téma lehet a tananyaggal kapcsolatos nem egyértelmű kérdésekben való állásfoglalás – pl. két vers közül melyik tetszik jobban, vagy olyan kérdések, amiben gyakran megoszlik az emberek véleménye – pl. jó-e az,
ha a tizenévesek mindenben maguk dönthetnek?
Második lépésben egymás után mindkét személy bemutatja a másiknak az érveit,
majd nyílt vitát folytatnak, ahol az érvek és ellenérveik, a bizonyítékok és cáfolatok helyt
kapnak. Negyedik lépésben szerepcsere történik, mindenki a másik érveit mondja el, és
az érvek tulajdonosa helybenhagyja vagy pontosíthatja azokat. Végül a két beszélgetőpartner kialakít egy mindkettőjük számára elfogadható álláspontot, felhasználva a másik
fél által nem cáfolt érveket. A cél egy közös szintézis kialakítása.
A csoportos kutatás  A kutatócsoport ugyanazon a témán dolgozik, de minden csoporttagnak ezen belül egyéni résztémája van. Mindenki egyénileg dolgozik, de a csoport
tagjai támogathatják egymást, ötleteket, anyagokat vagy egyéb segítséget adhatnak. A beszámoló készítésekor is támaszkodnak egymásra, mérlegelve, hogyan lehet az eredményeket az osztálynak bemutatni. Végül be is mutatja minden csoport az eredményeit,
majd mind a tanár, mind a diákok értékelik a csoport teljesítményét.
Csoport által támogatott differenciált oktatás  TAI (Team Assisted Individualisa

tion). Azokban az esetekben, amikor túl nagy a képesség- vagy tudásbeli különbség a tanulók közt, nem célszerű a diákok minősítését a csoport teljesítményéhez kötni. Nagy
egyéni különbségek esetén nemcsak az értékelés, hanem a feladatok differenciálására is
szükség van. Ilyen esetekben a frontális oktatás nem célszerű, mivel más-más szintről kellene indítani a magyarázatot, és az eddig ismertetett csoportmódszerek egyike sem ajánl-
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ható, mert a csoport együtt dolgozásának gátja a nagy különbség. Ezt a problémát kezeli
a csoport által támogatott differenciált oktatás. Ilyenkor a csoporttagok egyénre szabott
feladatlapot kapnak, akár mindenki különbözőt, és mindenki a saját feladatát oldja meg,
a többiek pedig segíthetnek neki. A tudást ellenőrző dolgozatnál mindenki a saját tudásszintjének megfelelő feladatlapot tölt ki, és a csoport az együttesen elért teljesítményért
kapja az értékelést. Ezzel a közös értékeléssel biztosítják, hogy a gyerekek a felkészülés
szakaszában egymást maximálisan segítsék.
Elsősorban a matematika és az idegen nyelvek esetén hasznos ez a módszer is (akárcsak a csoportjutalom egyéni teljesítményért), de itt az előny még egy okból jelentkezik.
Ezeknél a hierarchikusan építkező tárgyaknál fontos, hogy a tantárgy alapvető elemeit
mindenki elsajátítsa, ezért van nagy jelentősége annak, hogy mindenki arról a szintről
folytassa a tanulást, ahol ő maga tart.
A csoport által támogatott differenciált oktatás alkalmazásához kis lépésekre bontott,
hierarchikusan felépített tananyag szükséges. A programozott tananyagok a számítógépes oktatóprogramokkal sokszor rendelkezésünkre is állnak. Első lépésként meg kell
határozni az egyes gyerekek aktuális tudásszintjét, majd ki kell dolgozni a tanulók közti
segítségnyújtás formáját is (ki kitől mikor kérjen segítséget) annak érdekében, hogy a tanulók egymást minél hatékonyabban segítsék.
Ilyen feltételekkel a teljesítmény akár száz százalékkal is nagyobb lehet, mint a hagyományos oktatásnál. A kooperatív tanulási formák hatékonyságát összehasonlítva is ez a
technika bizonyult a leginkább hatékonynak.
Képességek szerint integrált csoportok  vagyis a „KINCS” képességek, illetve tudás

szerint vegyes csoportok. Például angol nyelven tanuló diákok, akik eltérő szinten vannak
mind olvasás, mind írás, és helyesírás szempontjából. Az osztályt két szintre (vagy ha
szükséges, további alcsoportra) bontják. Az egyik szint még csak a betűtanulás, szóképolvasás és helyesírás (spelling) szintjét gyakorolja, míg a jelentést tanuló csoport már
szókincsbővítési és szövegértési feladatokat kap. A feladatot az azonos szinten álló párjukkal kapják közösen, de egy csoportban dolgoznak egy másik szinten levő párral. Az a
csoportfeladatuk a saját gyakorolnivalójukon kívül, hogy egymást is segítsék, javítsák
egymás munkáját.
Felfedeztető tanulás  módszere alapvetően nem kooperatív módszer, mégis ebbe a
sorba kívánkozik, mert a tanulók aktivitására épít, ezért kiválóan alkalmas arra, hogy csoportban alkalmazzuk. A stanfordi egyetem kutatói a természettudományos tárgyak elsajátításának megkönnyítésére dolgozták ki, konkrét feladatokat nyújtva a matematika, kémia és fizika területén a nehezen megérthető jelenségek feldolgozására. Ezekben a feladatokban a diákok maguk gyűjtik a természettudományos adatokat és dolgozzák fel, pl.
méréseket végeznek és ezekről grafikonokat készítenek, és maguk jutnak el – ha szükséges, némi tanári segítséggel – a törvényszerűségek felismeréséhez (Kagan 2001). A kísérletek lebonyolítása, az adatgyűjtés, és ezek feldolgozása az összetettsége révén csoportos
feladatként valósítható meg legkönnyebben.
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ALAPELVEK: A KOOPERATÍV CSOPORTMUNKA
FELTÉTELEI

Az előzőekben bemutatott feladattípusoknak olyan közös jellemzőik vannak, amelyek elengedhetetlen feltételei a valóban hatékony kooperatív oktatásnak (Horváth 1994). Sőt
a módszerelemek és módszerek is ezeket az elveket szolgálják. A kooperatív technikák
annyiban különlegesek, hogy a felépítésük révén egyszerre biztosítják az összes feltétel
teljesülését. Tekintsük most át ezeket a jellemzőket!
Pozitív interdependencia  A résztvevők közt függőségi kapcsolat van, csak egymást segítve érhetik el a csoporttagok a céljaikat. A kölcsönös függésnek több formája lehetséges. A korábbiakban főként a közös jutalmat hangsúlyoztuk, de érintettük már a közös
célt (puzzle) és a külső fenyegetettséget (közös ellenség), a forrásinterdependenciát
(mozaik) és a feladat elosztását (mozaik II.) is. Ezek mind a kölcsönös függés forrásai lehetnek. A csoporton belüli feladatok is feloszthatók, és ez is egymásrautaltságot teremt a
csoporttagok közt. Ilyen szerepek lehetnek a vezető, a jegyző, a beszámoló, az időfelelős
stb. feladatkörök. Ezeknek a kiosztása főként a csoportmunka módszerének elsajátításakor nagyon hasznos, mert segíti, hogy mindenki kivegye a részét a munkából.
Egyéni beszámoltatás  Ezzel biztosítjuk, hogy minden csoporttag dolgozzon. A cso-

port minden tagja egyénileg is jól kell, hogy teljesítsen. Ha az egyéni beszámoltatás mellett a közös jutalommal is függőséget teremtünk, akkor mindenki felelős a többi csoporttag munkájáért is, ezért egymást segítik a munka során.

Heterogén csoportösszetétel  Két okból is hasznos. Egyrészt a gyerekek szociális köz-

érzete szempontjából, mivel csökkenti az előítéleteket, a gyengébb teljesítményűek leértékelését, és ezáltal növeli az egész osztály kohézióját; másrészt lehetővé teszi, hogy a jók
segítsék a gyengéket, és ezáltal csökkentik a gyengébbek tanulmányi elmaradását. Ennek
előnyeire a tutortanításnál részletesen is kitérünk.
Egyenlő részvétel  A feladatokat úgy kell elosztani a csoporttagok közt, hogy mindenki

azonos mértékben vegyen részt a feladatvégzésben. Ez sokszor nem azonos nehézségű
feladatot jelent, hanem olyan feladatmegosztást, hogy mindenki a saját képességeinek
megfelelő szintű, vagy éppen az erősségeit kihasználó feladatot kap. Vagyis a cél az, hogy
mindenki aktívan tevékenykedjen a csoportmunka során.

Megosztott vezetés  A kooperatív feladatoknál általában nincs kijelölt vezető. Gyakran

előfordul, hogy a csoport spontán módon kitermel vezetőt, de a vezető személye feladatról feladatra változhat. Máskor a többi szereppel együtt a vezető szerepét is kiosztják.
Ilyenkor tudatosan törekednek arra, hogy mindenkire sor kerüljön a vezető szerepben.
Ez azon a pedagógiai célon nyugszik, hogy kisebb-nagyobb mértékben mindenki tanulja

22. Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés



253

meg, hogyan kell másokat vezetni, mert bármilyen élethelyzetben szükséges lehet ez a
képesség. Másrészt a csoport szempontjából az is hasznos, hogy mindenki átéli a vezetett
és vezető helyzet nehézségeit, és így megértőbbé válhat a másik iránt.
Megosztott felelősség  Mindenki felelős mindenki teljesítményéért, míg a hagyományos tanulócsoportokban a tanár által kijelölt vezető általában felelős másokért is, a tagoknak viszont ritkán van mások iránt felelőssége.
Párhuzamos interakciók  A frontális munkaszervezés esetén a diákok keveset kommu-

nikálnak. Nem csupán azért, mert dominánsan a tanár az, aki beszél, hanem azért is, mert
határozottan kimondott szabály, hogy a diákok közül egyszerre csak egy beszélhet. Így
egy tanóra alatt egy diák átlagos megszólalási ideje csak másodpercekben mérhető. A kooperatív feladatoknál a csoporttagoknak egymással kell kicserélniük a gondolataikat, így
csoportonként legalább egy gyerek beszél, de sok feladatmegoldásnál párokban dolgoznak – lásd páros interjú –, ezért a kommunikáció ideje sokszorosa a hagyományos oktatás keretében szokásosnak.
A csoportmunka alkalmazásának nemcsak a megfelelő szervezési jellemzők, hanem a
csoportmunkára alkalmas feladat is a feltétele. Négy típusba lehet a feladatokat sorolni az
alapján, hogy milyen módon függ egymástól a csoporttagok teljesítménye (Baron–Byrne
1994, idézi Szabó É. 2002).
additív feladatnál a csoporttagok által nyújtott teljesítmény összeadódik, ilyen a
kötélhúzás vagy az iskolai gyűjtőmunkák. Mindenkinek a munkája hozzájárul a közös
teljesítményhez, és erre épül a kooperatív technikák közül a puzzle.
 A kiegyenlítő feladat esetén a csoporttagok teljesítményének az átlaga adja a csoport
teljesítményét. Ilyenek a sorversenyek, és ezt használja ki a kooperatív technikák közül a „csoportjutalom egyéni teljesítményért”.
 Az elválasztó feladatnál a csoport eredményét a legjobb részteljesítmény határozza
meg. Ha egy jó megoldást kell megtalálni, például egy rejtvényt megoldani, akkor
könnyen előáll a társas lazsálás, mert a legjobb önmagában is képes biztosítani a csoport eredményét.
 Az összekötő feladatnál a leggyengébb csoporttag teljesítménye határozza meg a teljesítményt. Ilyen a hegymászás, ahol be kell várni a lemaradókat, de ilyen az az iskolai
helyzet is, amikor a szünet vagy a játékos feladat akkor kezdődhet, ha mindenki elkészült. Ez ellenérdekeltté teszi a csoport tagjait, mert gátolja az egyéni teljesítmény
elérését a gyenge csoporttag.
 Az

Az additív és a kiegyenlítő feladatok alkalmasak a csoportmunkára, mert ezekben az esetekben mindenki erőfeszítése és a másik csoporttagnak nyújtott segítség egyaránt növeli
az együttes teljesítményt.
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Tutortanítás
A tanulópárok felhasználása a lemaradó tanulók felzárkóztatására nem új keletű módszer
az oktatásban. A csoportmódszerek is építenek a heterogén csoportösszetétel nyújtotta
előnyökre, különösen a csoport által támogatott differenciált tanítás esetében. Napjainkban azt tapasztalhatjuk, hogy reneszánszát éli a jobb tanulók tanítási kapacitásának felhasználása. A tutortanítás esetén nem csupán arról van szó, hogy összepárosítjuk a rászoruló tanulókat az őket korrepetálni képes tanulókkal, hanem végiggondolt szervezeti
keretek közt zajlik ez a segítségnyújtás, és a tanítópozícióban lévőknek, más néven tutoroknak célzott segítséget is nyújtanak ehhez a munkához. Az egyik ilyen programot Ba
shian (1989) dolgozta ki. Felsőéves diákok hetente többször a tanítási időben foglalkoztak olvasási, számolási, helyesírási stb. problémákkal küzdő alsóévesekkel. A tutorokat
először felkészítették az oktatásra: tanulásmódszertant, kommunikációs készségeket tanítottak nekik. Ezután a tanítással párhuzamosan a tutorok esetmegbeszélő csoportokban vettek részt, ahol folyamatosan feldolgozták a tanítás során felmerülő nehézségeket. Végül
tanévzáráskor értékelték a munka hatékonyságát, és a munka lezárásaképpen ünnepélyes
fogadáson köszönték meg a tutorok munkáját. Arra törekedtek, hogy az oktatás során
egyenrangú partneri viszony legyen a tutorok és a tanítványok között. Ez a szemlélet abban
is tetten érhető, hogy a program hatékonyságának megítéléséhez a tanítványok minősítették a tutorok munkáját. A tutorokat jó tanulmányi eredmény és önkéntes jelentkezés
alapján választották ki. Feltétele volt a programban való részvételnek, hogy a tutorok tanulmányi eredménye nem romolhat.
Az eredmények szerint nemcsak a tanítványok iskolai teljesítménye javult, hanem sok
esetben a tutoroké is, annak ellenére, hogy ők (is) rendszeresen hiányoztok a saját tanítási óráikról. A tanítópozíció a tanítóra magára is fejlesztő hatású.
Nem mellékes eredményként pozitív személyiségváltozásokat is tapasztaltak. Nőtt a
tanulók önértékelése, különösen a tanítványoké, fejlődtek a szociális készségeik, és javult
a saját osztályukban elfoglalt társas pozíciójuk.
A szerző a módszer előnyei közt kiemeli, hogy kevés anyagi ráfordítást igényel.
Egy-két tanulás-módszertani könyvön kívül eszköz nem szükséges hozzá. A tanárokat viszont mentesíti a lemaradókkal való tanítási időn kívüli foglalkozástól. A tutorok felkészítését és folyamatos gondozását az iskolapszichológus végzi, akinek a munkája a lemaradó
és emiatt nagyon gyakran magatartási problémás gyerekekkel lényegesen több lenne a
tutortanítás által nyújtott segítség nélkül.

Az együttműködő magatartásra nevelés
A kooperatív technikák nem csupán azért születtek, hogy a diákok közti kapcsolatot javítsák vagy az iskolai munka hatékonyságát növeljék. A tanulók együttműködési készségének javítása is fontos nevelési cél.
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Battistich és munkatársai (1991) komplex programot dolgoztak ki a gyerekek együttműködő készségének és erkölcsi érzékének fejlesztésére. Hangsúlyozzák, hogy az ilyen
fejlesztőmunka nem korlátozódhat az osztályra, hanem az egész iskola szemléletének és az
otthoni követelményeknek és nevelésnek is összhangban kell ezzel lennie. Éppen ezért
szorosan együttműködnek a szülőkkel is.
Az iskolai program öt, egymással összefüggő szempontot érvényesít:
 Kooperatív tanulást alkalmaznak minden olyan esetben, amikor erre lehetőség van.
 Az iskolai élet klímáját úgy alakítják, hogy a gyerekek felelősségérzetet, belső kont-

rollt fejlesztő légkörben éljenek. Biztonságnyújtásra és érzelemteli tanár-diák kapcsolatra törekszenek. A nevelői légkör megkívánó, az elfogadó attitűd mellett elvárják a
gyerekektől az aktivitást és a tetteikért való felelősségvállalást.
 A gyerekek egymásnak nyújtott segítségét közvetlenül nem jutalmazzák, mivel a gyerekek belső igényét akarják kifejleszteni a segítségnyújtás iránt, de a csoportban foglalkoznak azzal, hogy hol, kinek lehet segíteni, ki az, aki rászorul stb.
 A szociális megértést tanítják a gyerekeknek olyan helyzeteken keresztül, amelyeket
nem élnének át a mindennapi életük során. Irodalmi művek részleteit beszélik meg a
gyerekekkel, a szereplők által átélt érzelmeket, különböző magatartásmintákat, emberi értékeket, mentalitásokat ismertetnek meg velük.
 A proszociális értékeket hangsúlyozzák. Anélkül, hogy moralizálnának, nyíltan meg
is fogalmazzák, hogy mi miért helyes vagy helytelen magatartás.
Ez a program a fejlesztést egyidejűleg három területen valósítja meg: a gyakorlati készségek kialakítása, a proszociális viselkedés következményeinek intellektuális megértése
és a segítségnyújtás értékként közvetítése területén.

A kooperatív oktatás lehetőségei és korlátai
Az eddig ismertetett módszerek szinte kizárólag olyanok voltak, ahol tudatosan a kooperációt tekintették elérendő célként. A szerzők gyakran hangsúlyozzák is, hogy kezdetben
le kell győzni a környezet ellenállását és a dominánsan versengő hagyományokat.
A másik nehézség a kooperatív munkaformákkal kapcsolatos tapasztalatok hiánya.
Egyrészt a tanulók kevéssé rendelkeznek az együttműködéshez szükséges képességekkel,
ezeket fokozatosan kell kialakítani, másrészt sokszor a tanári gyakorlat is hiányzik a csoportos feladatok terén.
Gyakran érezzük korlátnak az osztályterem fizikai környezetét is, ahol a frontális oktatáshoz berendezett padsorok átrendezése a csoportmunkához helyet és időt igényel.
A mozgatható padok manapság már általában lehetőséget adnak a csoportok kialakítására, és sokszor elegendő az is, ha minden második padban ülők megfordulnak, és így
négyfős csoportokban dolgozhatnak a mögöttük ülőkkel.
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A kísérletező kedv felkeltésére hozunk néhány, a magyar iskolai életből ellesett példát
is, jeléül annak, hogy a pedagógusok számára nem új az a gondolat, hogy a kooperáció
hasznos az iskolai életben. A példák akkor is biztatóak, ha ezek többségét a tanítási órák
keretein kívül találtuk, és ha a versengés és a kooperáció arányával nem is lehetünk elégedettek.
Több iskolában láttuk, hogy az újonnan az iskolába kerülő kisebbeket egy 3-4 évvel
idősebb osztály patronálta, programokat szerveztek nekik, és segítették az eligazodást az új környezetben. Ilyen kooperatív szervezet az egyre több egyetemen működő Kortárs Segítő.
A Budapesti Műszaki Egyetemen olyan diplomamunkát írtak ki a hallgatóknak,
ahol összefüggő számítógépes hálózat elemeit kellett megtervezni, és a mérés csak
akkor volt lehetséges, amikor az egységek mind működtek. Itt az értékelés természetesen önállóan történ, a történet érdekessége, hogy a közösen dolgozó hallgatók akkor is segítették egymást a diplomamunka befejezésében, amikor már a feladat nem
kötötte őket össze.
A csoportos értékelés biztosította a kooperációt egy gimnázium irodalmi versenyén, amit Petőfi Sándor születésének jeles évfordulójára rendeztek. Az osztályok
közötti verseny első fordulójában az osztály bármely tanulója által megtanult vers
egy-egy pontot ért. Szúrópróbaszerűen ellenőrizték, hogy a leadott listát valóban
tudják-e a tanulók. Így a legtöbb pontot az az osztály gyűjtötte, amelyik rávette az
összes csoporttagot, hogy a legrövidebb verseket mindenki tanulja meg. (Szerencsére Petőfi kétsoros verseket is írt!) A második fordulóban csoportosan kellett megoldani a költő életével kapcsolatos feladatokat, bármilyen segédeszközt használva. Itt is
a jól együttműködő, a témaköröket előre felosztó és a választ az összegyűjtött forrásokból párhuzamosan kereső csapat volt fölényben. Végül az osztály jutalmul egynapos kirándulást kapott a magyartanár vezetésével Petőfi szülőhelyére. Érdekességként hozzátesszük, hogy a nyertes osztály kezdeti motivációját az egynapos tanítási
szünet jelentette, de a hatás így is sokrétű volt. A gyerekek irodalom iránti érdeklődése, egymással és a magyartanárral való kapcsolata egyaránt javult. (A hitelesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy az osztálynak eleve volt hajlama a kooperációra, ez
ugyanaz az osztály, amelyik a falat beborító dekorációra határozta el magát.)
Egy zenei tagozatos iskolában több iskolai kórus is működött, alsós, felsős nagykórus és kamarakórus. Egyik hangversenyükön lehettünk tanúi egy olyan műsornak,
amely felépítésénél fogva kooperációt kívánt a résztvevőktől. Az előadás első felében
mindhárom kórus előadta saját műsorszámát, majd egy olyan mű következett, ahol
az egyik karvezető a zongorakíséretet játszotta, a másik vezényelte az egyesített kórust, a harmadik pedig a szólót énekelte hozzá. Záró számként pedig egy kánont énekeltek, melynek egy-egy szólamát az egyes kórusok adták. Egy ilyen műsor nemcsak
az előadás alkalmával demonstrálja a résztvevőknek, hogy egymás nélkül vagy egymással rivalizálva kevesebbet tudnának nyújtani, hanem a felkészülés során is közelebb hozza a szereplőket egymáshoz.
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Valószínűleg nincs olyan iskola, ahol a kooperatív feladatvégzés valamilyen formában ne
fordulna elő, azonban ma még ritkán látunk arra példát, hogy a kooperatív oktatás a tanítás egészét áthassa. Ennek példája a helyőkeresztúri általános iskola, ahol többségében
hátrányos helyzetű tanulókkal érnek el látványos sikereket. Az iskola koncepciója (K.
Nagy 2012) a kooperatív oktatásra épül, de nem csupán arra. Ezenkívül még három jellemzőjét érdemes kiemelni: a felfedeztető tanulást, a táblajátékok alkalmazását és azt,
hogy a pedagógusok nem egymástól függetlenül, hanem mindnyájan egységes szemléleti
keretben következetesen használják. Mind a korábban már emlegetett felfedeztető tanulás, mind a táblajátékok a kognitív képességek fejlesztését szolgálják, de ez utóbbi a kooperáció mellett a kontrollált keretek közt folyó fair versengést is beépíti az oktatásba.
A táblajátékok oktatásban való felhasználásának is vannak előzményei, például a több évtizede alkalmazott Zsolnai-módszer egyik eszköze a sakk oktatása. Itt mégis többről van
szó, mert a logikai játékok széles tárházát használják a nagyon egyszerű szabályokra épülő
játékoktól a sakkig, aminek az összetettsége határtalanná teszi a fejlesztés szintjét, így
mindenki talál az aktuális fejlődése szempontjából optimális nehézségű táblajátékot.
Ezeken keresztül nemcsak a versengést, és a logikai műveleteket tanulják, hanem kitartást, szabálykövetést is (lásd részletesebben www.komlexinstrukcio.hu).
A kooperatív oktatás megvalósításának legnagyobb nehézsége a csoportmunkára alkalmas feladatok kidolgozása. A kooperatív technikák megvalósításához olyan feladatok
szükségesek, ahol az együtt dolgozás előnyei dominálnak a koordinációs és motivációs
veszteségekkel szemben. Ezek kidolgozásához kezdetben bizonyára több felkészülési
idő szükséges, mint a hagyományos oktatáshoz. Minden tananyaghoz lehet önállóan
kifejleszteni ilyeneket, de ez időigényes feladat. Ezért érdemes körülnézni, készültek-e
az adott tárgyhoz kooperatív feladatgyűjtemények. Ilyen feladatgyűjtemény már tankönyv formában is készült például biológiához (http://www.muszakikiado.hu/kooperativ_modszerek_a_biologia_oran_7_cd_es_tanari_kezikonyv). Elérhető feladattárak
vannak közismereti tárgyakhoz (szövegértés, matematika, idegen nyelv) és a szociális,
életviteli és környezeti kompetenciákhoz is elérhető feladattár a Szabad iskolákért Alapítvány honlapjáról (http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak; http://www.
sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/).
Az iskola célja – kimondva vagy kimondatlanul – mindig kettős, nevelni és oktatni is
akar. A nevelés hívei számára a kooperációra nevelés előnyei egyértelműek. Manapság
egyre inkább felismerik azonban, hogy a tudás mellett egyéb kompetenciákra is szükség van a munka világában való érvényesüléshez. Az egyik ilyen soft skill kétségtelenül
az együttműködési készség (lásd részletesebben a 36. fejezetben). A magányos tudományos felfedezők kora lejárt, a tudomány mai fejlettségi szintjén igazán hatékonyan csak
teamben lehet dolgozni. Ezért a gyerekeinknek a saját érvényesülésük érdekében éppoly
fontos lenne megtanítani, hogy hogyan működjenek együtt, mint a tudás elsajátításának
módszereit.
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A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, A PROSZOCIÁLIS VISELKEDÉS

A kooperáció témájához szorosan kapcsolódik a másoknak nyújtott segítség, a proszociá
lis viselkedés kérdése. A kooperáció esetén a feladatokat úgy szervezik, hogy a személyeknek érdeke legyen az együttműködés a kölcsönös függőség miatt. A segítségnyújtás
ehhez képest egyoldalú, bár érdekes kutatási eredmények vannak arra vonatkozóan is,
hogy a segítségnyújtó számára is előnyökkel jár érzelmi szempontból a segítő viselkedés.
Egyrészt azt találták, hogy a segítségnyújtás segíthet a jó hangulat fenntartásában,
másrészt arra is van példa, hogy a segítő viselkedés a negatív érzelmi állapot megszüntetésében segít. Így a szomorú események okozta rossz hangulat és a bűntudat is nagyobb
segítségnyújtásra ösztönözheti az embereket, feltéve, hogy másokra figyelnek, és nem
merülnek el abban, hogy a saját rossz hangulatukkal törődjenek (Smith–Mackie 2001).
Miért nem nyújtunk segítséget másoknak?  Utcán járva gyakran tapasztaljuk, hogy
segítségre szoruló emberek mellett közömbösen haladnak el a dolgukra siető emberek.
Már-már megszokott látvány az utca szélén fekvő hajléktalan, de a földön fekvő ember
akár orvosi segítségre szoruló beteg is lehet.
A közvéleményt drámai események, brutális utcai támadások, cserbenhagyott rászorulók esetei rázzák csak fel, ilyenkor azonban rá is irányul a figyelem ezekre a csöppet
sem „normális” jelenségekre. 1964-ben egy ilyen drámai esemény döbbentette rá az embereket a segítségnyújtás fontosságára. Egy fiatal nőt, Kitty Genovesét New York belvárosában késő éjszaka a lakása előtti téren támadták meg. Az áldozat harminc percen át
kiáltozott segítségért, és annak ellenére, hogy – mint utóbb megállapították – a környező
lakásokban kb. negyven szomszéd hallotta a segélykérést, senki nem segített, és a fiatal
nőt meggyilkolták (Atkinson et al. 1993).
Miért nem kap segítséget egy ilyen nyilvánvalónak tűnő eset áldozata? A kérdésnek
vannak praktikus magyarázatai, reális félelmek, illetve a beavatkozással járó kellemetlenségek. A segítségnyújtás, illetve segítségnyújtás elmulasztása hátterében döntési folyamatot feltételezhetünk, melyben a nyereségek és veszteségek arányát vesszük figyelembe.
A segítségnyújtás ellen ható tényezők:
 a

beavatkozás azzal jár, hogy hosszú időre belekeveredünk az ügybe, kitesszük magunkat annak, hogy tanúskodni járjunk egy bírósági procedúrában;
 lehet, hogy rosszul értelmeztük a helyzetet, és a nő nincs is veszélyben, és nevetségessé válunk, mert félreértelmeztük a helyzetet;
 lehet, hogy objektíve alkalmatlanok vagyunk a segítésre, fizikai erőt kíván, gyorsan
kell reagálni, tudjuk magunkról, hogy vészhelyzetben pánikba esünk;
 a beavatkozás ránk nézve is veszélyekkel jár, mi is megsérülhetünk.
Néha ezek a szempontok együtt is jelentkeznek. Például előfordulhat, hogy „csak” egy
családi perpatvarba ütköztünk, ahol maga a sértett fél se gondolja komolyan, hogy beavatkozzunk.
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Ilyen helyzetnek volt e sorok írója is tanúja, amikor a buszon egy pár parázs veszekedése már-már a nő fizikai bántalmazásává fajult. Az egyik utastárs jóindulatú beavatkozása drámai fordulatot eredményezett. A nő hirtelen az őt bántalmazó férfi mellé állt, és
együttes erővel estek a segítséget felajánló utastársnak, aki viszont sajnálatos módon nem
kapott senkitől segítséget.
A felsorolt szempontok gyakran tudatosulnak is bennünk, amikor mérlegeljük, hogy
beavatkozzunk-e. Olyan tényezők is szerepet játszanak azonban, amelyekre a jelenség
tudományos vizsgálata nélkül nem feltétlenül gondolnánk. Ilyen a helyzet nem veszélyesnek nyilvánítása és a felelősség megoszlása a jelenlévők számának növekedése miatt.
A külső okok közül a sürgetettség érzése is jelentősen gátolja a segítségnyújtást.
A helyzet nem veszélyesnek nyilvánítása  Egy kísérletben főiskolás diákokat kis elő-

szobában várakoztattak, míg rájuk kerül a sor. A fal repedéséből eközben szándékosan
füstöt eresztettek a helyiségbe. Az egyedül várakozók 75%-a jelentette két percen belül,
hogy valami probléma lehet, míg azok közül, akik csoportban várakoztak, csupán 13%
jelentette a problémát. Mielőtt azt gondoljuk, hogy egy csoportból elég, ha csak egy ember jelenti a gondot, gyorsan megjegyezzük, hogy a kísérletben mindig csak egy kísérleti
személy volt, a többiek beavatottak voltak, akik közömbösek maradtak. Ez persze támpontot is jelent arra, hogy kell-e idegeskednünk, ha gomolyog a füst. A beavatkozás vagy
annak hiánya a helyzet értelmezésétől függ, amihez támpontul gyakran a társak viselkedését használjuk, és a többiek viselkedéséből vagy éppen passzivitásából következtetünk
arra, hogy hogyan célszerű viselkedni (Latané–Darley 1968, idézi Atkinson et al. 1993).
A felelősség megoszlása is szerepet
játszik az emberek viselkedésében. Egy
kísérletben (Latané–Darley 1968, idézi
Atkinson et al. 1993) kizárták annak lehetőségét, hogy a helyzet értelmezése miatt
ne avatkozzanak be a személyek, és a csoport létszámának változtatásával a felelősségmegoszlás hatását vizsgálták. A személyek úgy tudták, hogy egy magánéleti
problémákat megbeszélő szemináriumon
vesznek részt, a kísérlet egyik változatában
csupán egy társukkal, a másik esetben többedmagukkal (3, illetve 6 fős csoportban).
A személyeket szeparált fülkékben helyezték el, magyarázatul hozzáfűzve, hogy a
beszélgetést rajtuk kívül más nem fogja
hallani, még a szemináriumvezető tanár
22.3. ÁBRA  Minél nagyobb a résztvevők
sem, így mindenki őszintén feltárhatja a
száma, annál kisebb a segítségnyújtók aránya
gondjait. A „másik résztvevő” (így, a harmég egyértelmű helyzetekben is
(Latané–Darley 1968 nyomán)
madik szociálpszichológiával foglalkozó
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fejezet végén már talán említeni se kellene, hogy egy beavatott személy) arról számolt
be, hogy epilepsziás rohamai szoktak lenni. A beszélgetés közben a rosszullét félreérthetetlen hangjait hallotta a kísérleti személy. A várakozásnak megfelelően a kétszemélyes
helyzetben a személyek 85%-a kért segítséget, a háromszemélyes helyzetben 62%, a hat
résztvevő esetén azonban már csak 31% (lásd 22.3. ábra).
A sürgetettség szerepe  A külső tényezők közül az is szerepet játszik a segítségnyújtás
elmulasztásában, hogy a személynek nincs ideje arra, hogy segítséget nyújtson. Ezt egy
olyan kísérlettel szemléltetjük, melynek két figyelemre méltó eleme is van a sürgetettségen
kívül (Darley–Batson 1973). Teológushallgatók úgy tudták, hogy azért hívják be őket,
hogy a prédikációjukat magnóra vegyék. A beszédekre egy adott helyiségben készültek fel,
majd egy másik épületbe kellett átmenniük. A csoport egyik része úgy tudta, hogy nagyon
kell sietnie, hogy el ne késsen (sürgetés), másokat „éppen időben” indítottak, a harmadik
csoportnak bőven volt ideje átérni. Útközben azonban mindenki találkozott egy a földön
fekvő, ájult emberrel. A teológusok egy részének ráadásul azt a bibliai példabeszédet adták
témául, amelyik az irgalmas szamaritánusról szólt, aki segített az úton talált bajba jutott embernek. A kísérlet tehát két szempontból is a segítő viselkedést valószínűsítette, egyrészt a
személyek egy segítőfoglalkozás szerepében voltak, másrészt a személyek egy része magával
a segítés témájával kellett, hogy foglalkozzon. Az eredmények azonban a külső körülmények hatását igazolták: a ráérő vagy időben lévő személyeknek több mint a fele állt meg segíteni, a sürgetett személyek közül viszont csak minden tizedik. Ezen nem változtatott az
sem, hogy éppen az irgalmas szamaritánus történetével foglalkoztak.
A segítő viselkedést akadályozó és támogató normák  Az iménti kísérletben azt láthat-

tuk, hogy a segítő viselkedést támogató normák önmagukban nem képesek a helyzet
okozta költségekkel szemben kiváltani a normatív viselkedést. A normáknak mindemellett jelentős befolyásuk van a segítő viselkedésre. Ezt bizonyítják azok a vizsgálatok, amelyek a különböző normák hatását vizsgálják, és nem a normákat állítják szembe az egyéb
körülményekkel, mint az előző kísérletben tették.
Kezdjük a normák hatásának a meglepő oldalával, azzal, hogy vannak a segítés ellen
ható normák is: a „törődj a magad dolgával!” és a „családi élet szentsége”. Az Egyesült Államokban mintegy 2 millió gyerek, 2,5 millió idős ember és a serdülőkorúak kb. fele van
kitéve évente a fizikai bántalmazás veszélyének (Smith–Mackie 2001).
Az emberek sokkal kevésbé avatkoznak be egy nyilvánvaló veszekedésbe, mint amilyet mi is emlegettünk, ha úgy tudják, hogy a férfi és a nő házaspár, mint ha idegenek
lennének. Ezek a családon belüli erőszakra és a be nem avatkozás okaira vonatkozó eredmények vezettek oda Magyarországon is, hogy egyre inkább igyekszünk a gyermekbántalmazásokat felismerni és tenni ellenük.
A segítő magatartást támogató normák: a viszonosság, az elosztás és a felelősség normája. A viszonosság normája szerint, ha segítséget kapunk valakitől, akkor viszonozni is
kell a szívességet. A szívességtevésnek gyakran az is a mozgatója, hogy reménykedünk a
viszonzásban. Az elosztás módját normák írják elő, összetartó csoportokban gyakori az
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egyenlő elosztás normája, de a méltányosság is lehet az elosztás alapja, vagyis hogy mindenki érdemei szerint részesedjen a javakból. Az az érzés, hogy a megérdemeltnél több
anyagi előnyhöz jutunk (pl. átlag fölötti jövedelem) arra késztetheti az embereket, hogy
adakozzanak másoknak. A társas felelősség normája az alapja a rászorultság okán adott
szociális juttatásoknak. Úgy véljük, gondoskodni kell azokról a személyekről vagy akár
társadalmi rétegekről is, akik nem képesek erre.
Iskolában ritkán kerülnek a diákok olyan helyzetbe, hogy drámai módon szükségük
legyen a segítségre – ha csak a dolgozatírás alatti „puskaigényt” nem tekintjük drámai
szükségnek. Gyakran felmerül azonban a közös osztályprogramok esetén az a probléma,
hogy egy-két család nem képes anyagilag fedezni a költségeket. Ilyenkor az egyenlő elosztás és a szolidaritás normájának a vetélkedése abban nyilvánul meg, hogy azoknak a
nézete, akik szerint mindenkinek vállalni kell a maga anyagi terheit, hiszen mindenkinek
nehéz előteremteni a szükséges pénzt, szembekerül azzal a gondolattal, hogy a rászorulók
kapjanak osztálypénzből támogatást. Ennek megoldása nem könnyű feladat, egyrészt,
mert csoportdöntést igényel (a buktatókat lásd a 21. fejezetben), másrészt, mert a segítségnyújtás esetén a segítséget kapók önérzete sérülhet, nem utolsósorban azért, mert úgy
érzik, nincs esélyük a viszonzásra.
Kinek segítünk szívesen?  Nem mindenki kap egyforma valószínűséggel segítséget.
Mint már eddig is láttuk, ez nagymértékben függ a körülményektől, attól, hogy a helyzetet hogyan ítéljük, meg és mennyire tartjuk magunkat képesnek segítségnyújtásra. A segítésre való készségünk azonban attól is függ, ki szorul rá a segítségre.
A hozzánk hasonló személyek gyakrabban kapnak segítséget akkor is, ha ismeretlenek számunkra, de észleljük a köztünk lévő hasonlóságot. Ennek oka az empátia mellett
az is, hogy aktiválja a helyzet azt a gondolatot, hogy mi is kerülhetünk hasonló helyzetbe
(vö. a viszonosság normája). Az ismerősök, a saját csoport tagjai, különösen a rokonok
kapnak nagyobb segítséget (vö. az evolúciós szempontokkal, 41. fejezet).
Végül szerepet játszik az is, hogy hogyan ítéljük meg az áldozat felelősségét. Ha nem
tehet róla a szerencsétlenül járt, hogy bajba került, akkor szívesebben segítünk. Ezért
kapnak segítséget a természeti katasztrófák áldozatai vagy a gyerekek, és kevéssé szívesen
segítünk a részegeknek.
A proszociális viselkedés tanulása  A proszociális viselkedést elősegítő személyiségtényezők közül az empátia szerepét bizonyították. Az együttérzésen túl azonban az áldozat
észlelésének sajátosságai, főként a szerencsétlenségre vonatkozó attribúciók (lásd 24. fejezet) fontosak. A társadalmi és személyes problémák külső okaira vonatkozó információk nyújtása segíthet abban, hogy kiváltsa a segítés szándékát. Például egy rossz magaviseletű vagy motiválatlan tanuló esetén annak felismerése, hogy a családi nehézségek vezettek a gyerek problémáihoz, és a gyermek egyrészt kevéssé felelős a helyzetért, másrészt
alapvetően segítségre szorul, úgy véljük, javíthatja a helyzetét.
A segítő viselkedés elsajátítását két további tényező egyértelműen elősegíti: a modell
szerepe és a segítő viselkedést gátló tényezők szerepéről szerzett információk. Ezekkel
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kapcsolatban is szellemes kísérleteket végeztek, melyekkel bizonyították, hogy azok a
személyek, akik előzetesen hasonló helyzetekben segítségnyújtásnak lehettek tanúi, nagyobb valószínűséggel segítettek maguk is. No de ne gondoljunk a segítségnyújtás drámai gyakoriságára, az autópályán defektet kapott gépkocsi vezetője közel kétszer annyi
segítséget kapott, ha fél kilométerrel előbb egy szintén defektes autó vezetőjének szemmel láthatóan segített valaki. Ebben az esetben 4000 gépkocsiból már 58 megállt!
De ne legyünk elégedetlenek, mert a modell szerepe mellett az információ is növeli
a segítségnyújtás esélyét (Atkinson et al. 1993). A segítségnyújtást nehezítő tényezőkről nyújtott információ növeli a személyek hajlandóságát arra, hogy felajánlják a segítségüket.
Jelentős hatást lehet várni attól is, ha a segítségnyújtáshoz módszereket tanítunk.
Azt tapasztalták például, hogy azok a személyek, akik elsősegély-tanfolyamot végeztek,
többször segítenek, ami egybevág azzal az eredménnyel is, hogy a kísérletekben, ahol fizikai erő vagy technikai szakértelem kellett a hatékony intézkedéshez, a férfiak nagyobb
hajlandóságot mutattak a segítésre (Smith–Mackie 2001). Vagyis a segítségnyújtáshoz a
személy kompetenciaérzése is szükséges, az az érzés, hogy a segítő képes lesz megküzdeni a nehézségekkel.

 KULCSFOGALMAK
társas serkentés  társas gátlás  társas összehasonlítás teóriája (Festinger)  versengés  versengés okai és fajtái  versengő személyiség  proszociális viselkedés 
kooperatív módszerek  kooperatív technikák  interdependencia  tutortanítás 
társas kapcsolat  csoport fejlesztése  csoportidentitás  együttműködés  társas
készségek  érték  elfogadás  segítő viselkedés  sürgetettség  norma  hasonlóság  áldozat felelőssége  proszociális viselkedés  felelősség megoszlása

 KÉRDÉSEK
1. Kinek, mikor, és miért hasznos az iskolai versengés és kooperáció?
2. Mikor érdemes kerülni a versengést, és mikor érdemes kerülni a kooperációt?
3. Kell-e, és ha igen, hogyan lehet a diákokat a segítő viselkedésre nevelni?
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 BEVEZETÉS
Sok szó esik a pedagógiai pszichológia irodalmában a deviáns tanulói magatartásról, különösen az iskolai agresszióról, azonban az agresszió egy sajátos
formájára, a bullying jelenségére csak az utóbbi évtizedekben figyelt fel a
szakma. A kutatások skandináv területen indultak az 1970-es években Olweus vezetésével (1996, 1999), és az ő munkássága révén vált mára már
kurrens kutatási témává világszerte. A problémakör késői felfedezése, úgy
gondoljuk, nem véletlen, annak ellenére, hogy az iskolai indokolatlan bántalmazás – kisebbek „csicskáztatása”, kegyetlen beavatási szertartások a
szépirodalomban is tetten érhető, mindenki által tudott. Elég, ha a mindnyájunk által ismert Móricz Zsigmond-regényre, a Légy jó mind haláligra gondo-
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lunk. Annak felismerése azonban, hogy ezek a bántalmazások nem egyszerű
diákcsínyek, hanem hosszan tartó és súlyos következményei lehetnek, és
a pedagógusoknak szerepet kell vállalnia ennek radikális csökkentésében, a
legutóbbi évtizedekben vált nyilvánvalóvá.



MI A BULLYING?
Egy gyenge testalkatú fiút néhány osztálytársa minden tornaóra előtt az öltözőben
lefog, leveszik és eldugják alsóneműjét, majd az órán – amikor a tanár nem látja – lehúzogatják nadrágját.
Egy feltűnően szép középiskolás lányról azt terjeszti egyik osztálytársnője, hogy
őt szexuálisan megkörnyékezte, és barátnői tartsák magukat távol tőle, különben ők
is „leszboszik” lesznek.
Egy új fiúnak az osztály népszerű fiúklikkje válogatott „próbákat” talál ki a befogadás ígéretével, amivel lejáratja magát a tanárok és a diákok előtt.
Egy kissé túlsúlyos, szemüveges kislányt osztálytársai különböző gúnyneveken
szólítják, szinte versenyeznek, hogy ki tud viccesebbet kitalálni, majd elterjed, hogy
valamilyen ragályt kap, aki hozzá vagy tulajdonához ér.
Egy másodikos kisfiú bundás kenyeret kap tízóraira, amit egyik osztálytársának
negyedikes bátyja rendre elvesz tőle, majd édességet, végül pénzt is követel, ha nem
akarja, hogy agyonverje.

A fenti esetek magyar közoktatási intézményekben történtek meg, tipikus példái az iskolai bántalmazásnak, más néven bullyingnak. Látható, hogy az áldozatok és a bántalmazók
is sokfélék lehetnek, mint ahogy különbözik a bántalmazás módja is, de mindre igaz a
bántalmazás definíciója: olyan indokolatlan agresszív viselkedési forma, amely ismétlődő
jelleggel és szádékosan irányul gyenge, magányos egyénre, akinek nehézségei vannak önmaga megvédésében (Olweus 1999).
Nem minden verekedést, gúnyolódást nevezünk bántalmazásnak: játékos verekedés,
egyszeri támadás, barátok közötti civódás, önvédelem, két egyenlő hatalommal és erővel
rendelkező diák konfliktusa és a reaktív agresszió (amikor a támadásnak van valamilyen
nyilvánvaló kiváltó oka) nem tartozik ide. A bántalmazás célja fizikai vagy pszichés fájdalom, kár okozása az áldozatnak, ami többféle bántalmazó viselkedésen keresztül történhet: pl. verés, lökdösés, fenyegetés, meglopás, gúnyolódás, megalázás, kiközösítés, pletyka terjesztése.
A fogalmi meghatározás kapcsán feltétlen szót érdemel, hogy bár az utóbbi években
több hazai összefoglaló tanulmány született a „bullying” jelenségéről, a szerzők más-más
szót használnak ennek leírására: zaklatás, iskolai erőszak, pszichoterror, basáskodás, meg-
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félemlítés (lásd az ISKON tudásközpontban a téma hazai szakirodalmának szemléjét). Felső tagozatos
diákok és tanáraik egy hazai kutatásban (Simon–Zerinváry–Velkey
2015) leginkább az erőszakoskodás
kifejezést ítélték egységesen magas
arányban (49, illetve 53%) a bántalmazás fogalomkörébe tartozónak.
A diákok és a tanárok kissé eltérő bántalmazás koncepcióját jelzi
azonban, hogy míg a felső tagozatos
diákok a sértegetés, addig a tanárok
a megfélemlítés szót említették leggyakrabban hasonló jelentésűnek.
Úgy tűnik, hogy nincs olyan magyar kifejezés, amely pontosan fedné
a „bullying” jelentéstartományát, a
fejezetben ezért a téma prominens
kutatását (Iskoláskorú Gyermekek
Egészség-magatartása – HBSC –
vizsgálat) követve az iskolai bántalmazás terminust használjuk.
Formája szerint (Berger 2007) a
bántalmazás lehet
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23.1. KÉP  Néha nem könnyű eldönteni, hogy ártatlan
civódás vagy bullying tanúi vagyunkl

 fizikai:

súlyos vagy enyhébb testi bántalmazás, személyes tárgyak tönkretétele, elvétele;
 verbális: megalázó beszólások, sértegetés, gúnynév adása;
 kapcsolati: kiközösítés, közeledés elutasítása, pletyka terjesztése, barát elcsábítása;
 internetes (cyber bullying): fenyegető üzenetek küldése, megalázó tartalmak közzététele, hamis profil létrehozása.
A fizikai bántalmazás fiúk körében gyakoribb, míg a kapcsolati agresszió lányokra jellemzőbb. A bántalmazó ugyanis azt rombolja, ami az adott nemnél az önértékelés forrása: fiúknál a kompetencia, erő érzése, melyet társas összehasonlítás révén élnek meg,
míg lányoknál a társas elismerés, a másoktól származó pozitív visszajelzés számít
(Schwalbe–Staples 1991). A verbális bántalmazás fiúk és lányok között egyaránt az iskolai bántalmazás legelterjedtebb formája, az esetek kb. 70 százalékát teszi ki. Veszélyes, mert könnyen észrevétlen marad, a támadónak nem kerül nagy erőfeszítésébe,
viszont gyors és hatásos, sokszor a többi bántalmazási forma előfutára, kísérője (Coloroso 2014).
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Megkülönböztetjük továbbá a direkt vs. indirekt bántalmazást, attól függően, hogy az
bántalmazó(k) jól azonosítható(k), szemtől szembe támad(nak), vagy másokat manipulálva, felbujtva támadják a célszemélyt (Garandeau–Cillessen 2006). Az indirekt, láthatatlan agresszió a csoportszerkezeten, csoportdinamikán keresztül működik, például
mikor valakit egy pletyka terjesztésével megutáltatnak az egész osztállyal. Sokan azt gondolják, hogy a direkt fizikai bántalmazás súlyosabb, ezért inkább igényel beavatkozást,
mint az indirekt kapcsolati bántalmazás. Woods, Done és Kalsi (2008) kutatási eredményei ezzel szemben azt mutatják, hogy az utóbbi áldozatai – a kirekesztett, kigúnyolt
diákok – súlyosabb érzelmi problémákkal küzdöttek, kevesebb és rosszabb minőségű (feszült, konfliktuózus) kortárs kapcsolatot tartottak fenn, mint a fizikálisan bántalmazott
diákok. Aki ugyanis az egész csoporttal kerül szembe,
 sokszor nem is tudja azonosítani támadóját (pl. pletyka kieszelőjét), így nem tud vé-

dekezni ellene, vagy ha mégis fellép a vélt felbujtó ellen, magát sodorja bajba;

 inkább magában keresi a hibát, hiszen úgy érzi, mindenki ellene van, nem csak egy-két

személy nem kedveli (Garandeau–Cillessen 2006).

Gyakorlati szempontból is fontos világosan elkülöníteni a bántalmazás és az iskolai erőszak vagy iskolai agresszió fogalmát. Utóbbi tágabb kategória, diák-diák és tanár-diák közötti testi, szóbeli, lelki támadásra is vonatkozik. Az iskola agresszív légköre, a konfliktusok erőszakos megoldásának kultúrája, a gyakori inzultusok a tanárok részéről, a megfélemlített tanárok bizonytalansága, a mindennapossá váló verekedések, „beszólások”
kedveznek ugyan a bántalmazás kialakulásának, a két fogalomnak viszonylag szűk a keresztmetszete. A bántalmazás, különösen az indirekt formája nem olyan hangos és látható, ráadásul csak a diákokat, azok közül is csak keveseket érint közvetlenül, ezért a tanárokat kevésbé zavarja. Sokan normális csoportjelenségnek, diákcsínynek vagy a diákok magánügyének tekintik a bántalmazást (Kochenderfer-Ladd–Pelletier 2007), ezzel szemben a
valóban nagyfokú és fokozódó iskolai erőszaktól szenvednek a tanárok, és csökkentésében
motiváltak (Paksi 2009). Nem szabad azonban összemosni az erőszakmentes kommunikáció, konfliktuskezelés fejlesztését, illetve a „balhés” diákok szankcionálását a bántalmazás
prevenciójával és kezelésével, mert – ahogy a fejezetben később még látni fogjuk – utóbbihoz más, specifikusabb programok szükségesek (Englander 2007).


AZ ISKOLAI BÁNTALMAZÁS ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA

A nemzetközi vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy a jelenség az egész világon előfordul, országonként és régiónként eltérő arányban – hazánk a középmezőnybe tartozik.
Az Iskoláskorú Gyermekek Egészség-magatartása (HBSC) vizsgálat eredményei szerint
2014-ben Magyarországon a 11–17 éves tanulóknak átlagosan egynegyede érintett valamilyen fokú bántalmazásban. Diáktársát rendszeresen bántalmazza (évfolyamonként kissé eltérő mértékben) a lányok 5–10%-a és a fiúk 15–20%-a. Az áldozattá váló diákok aránya
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mindkét nemnél átlagosan 12%, az életkorral folyamatosan csökken. Riasztó adat, hogy az
5–7. osztályos diákok 8%-a súlyosan viktimizálódik, hiszen ismétlődően, akár hetente
többször szenved diáktársai bántalmazásától (Várnai–Zsiros 2016).
A tényleges előfordulási gyakoriságot valójában csak megbecsülni lehet, mert az önbeszámolón alapuló adatok nem mentesek módszertani torzításoktól (Paksi 2009). Így
például a bántalmazás alacsonyabb prevalenciája középiskolásoknál fakadhat részben abból, hogy az idősebbek az esetek szűkebb körére érzik illeszkedőnek a bántalmazás definícióját, és/vagy kevésbé hajlandóak bevallani érintettségüket, hiszen egyre kínosabb
elismerni az védekezésre képtelen áldozat szerepét.
Az idő előrehaladtával a bántalmazás formája is megváltozik. Fizikai bántalmazás
csak elvétve jelenik meg, inkább a verbális és a kapcsolati bántalmazás jellemző. A szociokognitív és verbális képességek fejlődésével tehát a durva, testi támadások háttérbe
szorulnak, az elkövetők egyre „kifinomultabb” eszközökkel, indirekt módon, szóban bántalmazzák áldozatukat (Buda–Kőszeghy–Szirmai 2008).
Ennek a csoportszerkezet változása is teret ad. 7–8. évfolyamtól ugyanis a diákok nagyobb, komplexebb csoportosulásokat hoznak létre, klikkek képződnek a korábbi diádikus kapcsolatok helyett. Ezek gyakran hierarchikus szerkezetűek, vagyis nagy a távolság
a legnépszerűbb és a legkevésbé népszerű diákok között, és ez a státuszkülönbség „kőbe
van vésve”. Ilyen társas közegben a bántalmazó számára kiugró az alacsony státuszú potenciális áldozat, aki nehezen tudja megvédeni magát, és könnyen bűnbakká, elutasítás
tárgyává válhat a csoport szemében. Valóban, míg kisebbeknél a bántalmazó viselkedésű
diákokat nem kedvelik a többiek, a középiskolások inkább az áldozatot utasítják el, míg
a bántalmazó jó társas pozícióval bír (Schäfer et al. 2004). Az áldozat így nem számíthat a többiek védelmére, hiszen ők maguk is félnek a kirekesztődéstől. Sokan még akkor is hajlamosak az erősebbel (vagyis a bántalmazóval) tartani, ha nem értenek egyet a
bántalmazással, így a bántalmazó „divatot teremt”, és aki nem tart a többséggel, könnyen
nevetségessé és célponttá válhat (Garandeau–Cillessen 2006). Jó példa erre, amikor valaki nem hiszi el a célszemélyről terjesztett rosszindulatú pletykát, mégis úgy viselkedik,
mintha igaz lenne.
A bántalmazók az iskolában kortársaik között a főáramhoz tartoznak, áldozatukat
pedig a nonkonform diákok közül választják (pl. akinek zenei ízlése, szabadidős tevékenysége nem illeszkedik az aktuális serdülőszubkultúra trendjébe). Így az áldozat bántalmazása egyrészt kevésbé váltja ki a többség helytelenítését, másrészt a konformitás
felsőbbrendűségét üzeni, megerősítve saját és a konform kívülállók felsőbbrendűségét is
(Englander 2007).


BÁNTALMAZÓK ÉS ÁLDOZATOK

Az iskolai bántalmazással kapcsolatos korai szakirodalom elsősorban a bántalmazók és az
áldozatok jellemrajzának felállítására törekedett, mintha a bántalmazás két sajátos személyiségű gyermek (egy bántalmazó karakter és egy áldozat karakter) találkozásával lenne
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magyarázható. Mára azonban világossá vált, hogy nincs egy bizonyos bántalmazó típus,
az áldozatok is rendkívül sokfélék lehetnek, és a bántalmazás kialakulásában a csoport
működésmódja játssza a legfontosabb szerepet. Néhány dolgot azért érdemes szem előtt
tartani pedagógusként a bántalmazókkal kapcsolatosan:
 A bántalmazók elsősorban dominanciára törekednek. Csak akkor érzik jól magukat,
ha mások felett uralkodhatnak. Ez megjelenhet nyíltan – a „magabiztos bántalmazó”
nagyképű, magának előjogokat tulajdonít –, de rejtve is maradhat a felnőtt környezet
előtt – sokan kedvességet és együttérzést színlelve manipulálják társaikat céljaik elérése érdekében.
 A bántalmazással saját státuszukat akarják javítani, megerősíteni a kortárscsoportban.
Az áldozat megalázása ennek eszköze, nem a végső cél.
 Önértékelésük magasnak tűnik, de magabiztos fellépésük csak álca, amellyel bizonytalanságukat, gyenge önértékelésüket próbálják leplezni (ez az ún. defenzív önértékelés). Akik jobbak náluk vagy akik átlátnak rajtuk, fenyegetik ingatag lábakon álló
önbecsülésüket, így könnyen célpontjukká válhatnak.
 Hiányzik belőlük az empátia: nehezen képzelik magukat a másik helyébe, csak saját
szükségleteik és érzéseik érdeklik, társaikat kihasználják céljaik elérésében.
 Általában képesek kontrollálni indulataikat, és szociokognitív képességeik is jók
(megértik és megfelelően irányítják a társas helyzeteket). Ez alól kivétel az az altípus,
aki félreérti a szociális jelzéseket és mivel gyakran ellenséges szándékot képzel társai
megnyilvánulásai mögé, hajlamos dühvel, agresszíven reagálni. Ők gyakran maguk is
bántalmazás elszenvedői az iskolában vagy otthon.
23.1. TÁBLÁZAT  Áttekintés azokról a rizikófaktorokról, amelyek hozzájárulnak a bántalmazás
kialakulásához és fennmaradásához (Olweus 2006)

Rizikótényezők

Diák

Család

Áldozat

− Külső megjelenés, testi jegyek például (csenevész, túlsúlyos, látás- és beszédzavar)
− Túlzott szorongás
− Negatív interperszonális vagy problémamegoldó képesség
− Alacsony önértékelés
− Alacsony szociális státusz (nem közkedvelt)
− Gyakori visszahúzódás a kortárscsoportokban
− Korlátozó vagy túlvédő nevelési stílus
− Gyenge családi összetartás
− Gyermek fizikai bántalmazása
− Túlzott támogatás
− Beavatkozás a gyermek ügyeibe
− Az apa távolságtartó, negatív vagy hideg

Elkövető

−
−
−
−
−

Idősebb, mint az áldozat
Testi fölény
Csekély mértékű szorongás
Átlagos/magas népszerűség
Idealizált énkép (pl. domináns, hősies, sikeres)
− Kismértékű empátia
− Pozitív viszonyulás az erőszakhoz
− Negatív szülői magatartás (autoriter, kevés támogatást nyújtó, büntető)
− Családi erőszak (szülők között is)
− Egyedülálló szülő
− Gyenge családi összetartás
− Az elsődleges gondozó érzelmi beállítódása negatív
− Tolerancia az agresszív magatartás iránt

23. A z iskolai bántalmazás: bullying



271

A rizikófaktorok és a szociális modelltanulás az iskolai bántalmazás tipikus dinamikájában a következőképpen jelennek meg. Egy félénk és bizonytalan tanuló bullying áldozatává válik. A közösségen belül a bántalmazó kiszemeli magának mint a céljainak megfelelő áldozatot és támadásokat intéz ellene. Az osztálytársak egy része attól tart, hogy
maga is áldozattá válik, ugyanakkor izgalmasnak és szórakoztatónak találja a történteket,
ezzel még tovább bátorítja a bántalmazót. Különböző okokból kifolyólag (pl. szégyen,
szülők nem támogatók) az áldozat nem meséli el szüleinek az eseteket. Tovább ronthat a
helyzetén, ha az iskola tantestülete a történetekről tudomást szerezve olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyekben bizonytalan vagy esetleg nem konzisztensen használja azokat.
Ugyanakkor az sem nyújt megoldást, ha bizonytalanságukból adódóan az iskolai dolgozók úgy döntenek, felesleges a beavatkozás és szemet hunynak az eset felett. Az áldozattá
vált tanulók éppolyan bizonytalanok abban, hogy hogyan kellene viselkedniük és próbálnak passzívak, észrevétlenek maradni. Az osztálytársaiktól sem várhatnak segítséget,
hiszen lehetséges, hogy azok is inkább passzívan viselkednek. Már csak azzal is a bántalmazót támogatják, ha erejét csodálva figyelik az eseményeket. A bántalmazó nyugtázza,
hogy a bántalmazás nem von maga után büntetést, valamint eléri társas céljait is (hatalom, magasabb státusz, népszerűség stb.). Így erősíti meg egyre inkább a negatív viselkedésmintákat, amelyek a résztvevők elmaradó reakcióinak közvetlen hatására rögzülnek.
A családi kockázati tényezők, mint például a bántalmazó családjában az agresszió legitimálása vagy a családon belüli erőszak is támogatja ezt az ördögi kört, a negatív magatartás
alkalmazásának kiindulópontjaként (Schultze-Krumbholz–Scheithauer–Braun 2009).
23.2. TÁBLÁZAT  Az iskolai bántalmazásban betöltött szerepek áttekintése (Salmivalli et al. 1996)

Szerepkör

Bántalmazó

Csatlós
Támogató
Kívülálló
Védelmező

Áldozat

Magatartás

− A bántalmazás kezdeményezője
− Fenyeget vagy megüt másokat, kizárja a másikat különböző tevékenységekből,
pletykát terjeszt stb.
− Másokat is megszólít és bevon a bántalmazásba
− Aktívan részt vesz a bántalmazásban
− Támogatja a bántalmazót a bántalmazásban
− Elkapja, lefogja az áldozatot
− Odamegy, amikor a bántalmazás elkezdődik, hogy megfigyelhesse azt
− Nevet, tetszését fejezi ki
− Tovább tüzeli, buzdítja a bántalmazót
− Távol marad a bántalmazási helyzetektől
− Egyik oldalon sem foglal állást, nem avatkozik közbe
− Nincs tudomása a bántalmazásról, vagy úgy tesz, mintha nem tudna róla
− Támogatja, biztatja az áldozatot
− Bátorítja az áldozatot, hogy jelezze tanárának a bántalmazást
− Megpróbálja megakadályozni a bántalmazást
− Segítséget hív
− Nem hagyja egyedül az áldozatot pl. szünetekben
− A támadások visszatérő elszenvedője
− Nem tudja magát megvédeni
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23.2. KÉP 
A zaklatókhoz gyakran csatlakoznak bámészkodók

elkezdi és
véghezviszi
a zaklatást

aktívan részt vesz
a zaklatásban, de
nem ő kezdi

az áldozat
védelmezője

zaklató

A

B

követő / csatlós

G

helyteleníti
a zaklatást;
segít vagy
próbál
segíteni az
áldozatnak

áldozat

Y
támogatja a zaklatást,
de tevőlegesen nem
C
vesz részt benne

kedvét leli a zaklatásban,
de megfigyelhetően nem
támogatja

támogató passzív
zaklató

D

passzív védelmező

passzív támogató
potenciális zaklató
tétlen szemlélő

E
23.1. ÁBRA 
A diákok lehetséges szerepei a zaklatásban

F

helyteleníti
a zaklatást; úgy
véli, tennie
kellene valamit
– de nem tesz
semmit
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A bullying társas esemény, hiszen a elsősorban a szemlélőknek szól (Körmendi–Szklenárik 2014). A szemlélőket a bullyingra adott reakciójuk alapján hat típusba sorolja az Amerikai Pszichológiai Társaság, melyek kontinuumot képeznek a bántalmazó és az áldozat
aktív védelmezője között (23.1. ábra) (Buda–Kőszeghy–Szirmai 2008, 380.).
Izgalmas kérdés, hogy kiből lesz védelmező, milyen jellemzők társíthatók ehhez a
szerephez. Úgy tűnik, hogy a védelmező diákok erős bántalmazásellenes attitűddel rendelkeznek (Salmivalli–Voeten 2004), emellett magas önértékeléssel, énhatékonyság-érzéssel és empátiával jellemezhetők, valamint az osztályban elfogadottak, közkedveltek
(Pöyhönen–Salmivalli 2008). A passzív kívülállóktól tehát az különbözteti meg őket,
hogy bíznak magukban, és abban, hogy hatékonyan tudnak segíteni az áldozaton (Salmivalli et al. 1996).


CSOPORTJELLEMZŐK

A bullying nem szükségszerűen alakul ki egy csoportban. Minden csoportban lehetnek
potenciális áldozat típusok, de nem mindenhol válnak valóban áldozattá.
A bullying rendszeressé válásának előfeltétele a csoport diszfunkcionális működése. Iskolai osztály esetében, melynek egyik specifikuma, hogy a tagok nem önként
szerveződnek csoporttá és az áldozatok nem hagyhatják el azt különösebb nehézség
nélkül, különösen megnő a csoporthatások jelentősége. A tipikus diszfunkcionális csoport jellemzője a tényleges csoportkohézió, a valós összetartozás és barátság hiánya.
Ezt hivatott pótolni a „közös bántalmazás” (Garandeau–Cillessen 2006). A tagok közt
az összetartó erő nem a kölcsönös szimpátia, hanem a közös agresszió élménye. A bul�lying során a bántalmazó nyeresége nemcsak csoportbeli státuszának és erejének növekedése, de a csatlósokkal és a támogatókkal való társas összetartozás érzése is (Roland–Idsøe 2001).
Minél magasabb a bántalmazók csoportbeli státusza és ereje, annál valószínűbb,
hogy ők fogják a továbbiakban a normákat előírni, ami osztályszinten meghatározhatja
a csoport működését és gyengítheti az esetleges pozitív modellek hatásait, valamint a
védelmezők beavatkozási hajlandóságát (Salmivalli 2010). Ezek a csoportnormák nem
feltétlenül azonosak az egyének saját normáival. Katz, Allport és Jenness (1931) alkotta meg a „sokszínűség nem ismerete” kifejezést, mely ebben az esetben a gyerekekre
gyakran jellemző. Eszerint a legtöbb gyerek az egyéni normái alapján elutasítaná a bántalmazást, de közben azt feltételezik a többi diákról, hogy ők elfogadják, sőt kedvelik
azt ( Juvonen–Galvan 2008). Ezek a tévesen értelmezett normák megerősödnek, tovább élnek a csoportban.
Áldozatnak lenni mindig gyötrelmes szerep, de különösen olyan csoportban nehéz,
ahol kevés az áldozat, vagy csak egyvalaki a bántalmazás céltáblája. Olyan csoportban,
ahol több áldozat is van nagyobb az esélye, hogy kapcsolat alakuljon ki köztük, megos�szák egymással érzéseiket, csökkenjen az áldozatszereppel járó negatív indulatuk, kevésbé hajlamosak az önhibáztatásra (Bellmore et al. 2004).
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A BULLYING KÖVETKEZMÉNYEI

A folyamatos bántalmazás az áldozatra pszichés és szomatikus tekintetben is rosszul hat
– ez egyértelműen következik az eddig ismertetett jellemzőkből. Buda Mariann és Péntek
Enikő (2010) tanulmánya részleteiben is kifejti e negatív hatások mechanizmusát. Az áldozatokra már a bántalmazás előtt is jellemző önalávető viselkedés felerősödik, a bulylying tovább csökkenti az énhatékonyság-érzést. Az egyenlőtlen erőviszonyok közepette
nem tud kialakulni az önvédelemhez szükséges önbizalom, nem maradnak mozgósítható
mentális vagy fizikai erőforrások. Mivel a bullying társas térben zajlik, az áldozat folyamatosan mások előtt szégyenül meg. Szeparálódik társaitól, peremhelyzetbe sodródik
(vagy már eleve onnan pécézték ki). A szeparáció térbeli és érzelmi egyaránt lehet. Kialakul vagy megerősödik a lassan állandósuló bizalmatlanság a társakkal, a felnőttekkel, az
iskola egész intézményével szemben. Ez a viselkedés szintjén a tanulás hanyagolását, teljesítményromlást, esetleg iskolakerülést eredményezhet (Hazler 1996). Az elszigetelődés
pszichés hatásai közé tartozik a növekvő szorongás, a depresszió, felerősödnek az öngyilkossági gondolatok (Hawker–Boulton 2000). Gyakori jelenség, hogy az
áldozatok önmagukat hibáztatják
(Dill et al. 2004), ami megnehezíti a
bántalmazással való megküzdést és
a traumák feldolgozását.
A provokatív áldozatokra a szorongás, az agresszió és a koncentrációs problémák kombinációja
jellemző (Olweus 1994). Ők azok,
akik „kiprovokálják” a bántalmazást, megjegyzéseket tesznek
a bántalmazónak, nem keresik az
esetleges támogatók társaságát,
nem működnek velük együtt.
Gyakran a felnőttek körében is
népszerűtlenek, ezért az ő bántalmazásukra a környezet kevésbé érzékeny, megértőbb a bántalmazóval. Gyenge érzelmi és viselkedési
szabályozás jellemzi őket, nehezen
alkalmazkodnak, gyakran teljesítményproblémáik vannak (Kaltiala-Heino et al. 2000). A gyerek
gyakran maga is agresszív másokkal, ez önmagával szembeni ambi23.3. KÉP 
A zaklatás áldozatai gyakran nem mernek
valens érzésekhez vezet.
segítséget kérni
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A bántalmazók esetében a legnagyobb kockázatot a sikeres bántalmazás következményei hordozzák. Megerősödnek a maladaptív konfliktus megoldási stratégiái, tartósan
fennmarad az agresszió, nem alakulnak ki kooperatív társas stratégiák (Zimmerman et al.
2005). Hosszú távú következmény lehet a felnőttkori antiszociális viselkedés, gyakoribb
a deviáns csoportokhoz való csatlakozás, szerhasználat, függőség kialakulása (Olweus
1994).
A bullying az osztály egészére mint csoportra is kihat. Az ilyen osztályt bizonytalan,
fenyegetett légkör jellemzi. A szerepek bemerevednek, a szemlélők egyre kevésbé avatkoznak be segítő szándékkal, a csoport attitűdje elfogadóbbá válik a bántalmazás iránt
( Juvonen–Graham–Schuster 2003). Ez utóbbi különösen fiúkra lehet jellemző (Rigby–
Slee 1991). Csökken a személyes felelősség érzése, sokszor azok sem avatkoznak közbe,
akik empatikusak az áldozattal (Coie 1990).


AZ INTERNETES BÁNTALMAZÁS – CYBERBULLYING

A bullying egy merőben új, a technikai lehetőségek által életre hívott formája az internetes bántalmazás vagy cyberbullying (Li 2006). Egységes definíció még nem született, de
általánosságban kiemelhető, hogy szándékos, ismétlődő, agresszív cselekedetről vagy viselkedésről van szó, ami egy csoport vagy személy ellen irányul és az információs technológiát használja eszközéül (Smith et al. 2008; Vandebosch – Van Cleemput 2008).
Az „okostelefonok” jelen vannak az iskolában, sokszor a tanítási órán is, a diákok folyamatosan dokumentálják mindennapjaikat, kommunikálnak egymással, és a külvilággal. A T.A.B.B.Y. (Threat Assessment of Bullying Behavior among Youth) 2012-es felmérése szerint egy középiskolás átlagosan 2-4 órát tölt internetezéssel, de 7 százalékuk
esetében ez az érték napi 10 órára is nőhet. A fiatalok 93%-a rendelkezik internetes profillal, a 13 év alatti korosztály egynegyede aktív Facebook-használó.
Az internetes bántalmazásnak sokféle formája lehetséges. Willard (2007) felosztása a
következő kategóriákat különíti el:
 Lángháború (flaming). Ennek lényege, hogy e-mailben, sms-ben, chat közben erősza-

kos, durva, becsmérlő szöveget küldenek a másik személynek vagy csoportnak.
(denigration). Sértő, igaztalan vagy kegyetlen szövegek, képek, videók
posztolása a másikról, hogy megalázzák, tönkretegyék valamilyen kapcsolatát vagy
kikezdjék az önbecsülését.
 Kizárás (exclusion). Kirekesztés, kizárás egy online csoportból, pl. baráti társulásból
vagy játékcsapatból.
 Online zaklatás, követés (cyberstalking). Folyamatos internetes zaklatás, bántalmazással fenyegetés, ahol az áldozat veszélyben érezheti a testi épségét is.
 Személyiséglopás (masquerading, impersonation). Más nevében, a másik személyiségét ellopva sértő posztok küldése pl. a másik barátjának vagy számára fontos személynek.
 Befeketítés
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 Kibeszélés (outing). Személyes, intim, kényes témák közzététele a másik engedélye és

tudta nélkül. Ennek része lehet a trükközés (trickery), amikor az agresszor kicsal információkat, de más célra használja fel azokat, mint ahogy arról az áldozatot tájékoztatta.
 „Happy Slapping”. (vidám pofozkodás) jelenség, amelynek lényege a teljesen közömbös áldozat váratlan meglepése, bántalmazása, annak rögzítése és internetes közzététele.
Ez a felsorolás korántsem teljes, a technológia fejlődésével folyamatosan újabb és újabb
változatok jelenhetnek meg ugyanarra a témára – a másik minél hatékonyabb, sokszor
öncélú ellehetetlenítésére.
Az internetes bullying sok elemében közös a hagyományos bántalmazással, van azonban néhány attól eltérő, sajátos jellemzője. Ilyen a visszavonhatatlan jellege, pl. egy kitett
kép mindenki számára elérhető, letölthető, akkor is hozzáférhető, ha az eredetit már letörölték. Az elkövető sokszor névtelen, nincs kivel megküzdeni. A technológia jellegéből
fakadóan a támadás bármikor, a legváratlanabb helyzetekben is jöhet, nem lehet rá előre felkészülni. Sokkal nagyobb közönség előtt zajlik a megaláztatás, mint hagyományos
keretek között, a tanúk száma korlátlan lehet. Az agresszor akkor is támadhat, amikor
fizikailag nincs jelen (Spears et al. 2009). Ez „segíti” az agresszort, nem kell szembesülni
tettei következményeivel, sokkal könnyebbé válik a normasértés, nehezebbé a jóvátétel.
Azokban a csoportokban, ahol a hagyományos bullying jelenségek gyakrabban fordulnak
elő gyakoribb a cyberbullying is (Kowalski–Morgan–Limber 2012). Tehát ha az osztályban gyakran előfordul a hagyományos bántalmazás, akkor feltételezhetjük, hogy megfelelő technikai felszereltség mellett ez a virtuális térben is folytatódik.


AZ ISKOLAI BÁNTALMAZÁS ELLENI FELLÉPÉS

Iskolai programok a bántalmazás megelőzésére
Az iskolai bántalmazás komplex probléma, hatékony kezelése ezért sokszereplős, összetett folyamat, amely elsősorban a megelőzésre épít. Az első, 1983-ban Norvégiában bevezetett átfogó iskolai program óta a nemzetközi szakirodalom kb. 50 további programot
jegyez, melynek hatékonysága kutatási adatokkal bizonyított. Ezek felépítése, tartalma,
időtartama és módszertana igen eltérő, de átlagosan kb. 20 százalékkal csökkentették a
bántalmazás előfordulását. Az intenzívebb, tanári tréningeket is magukban foglaló, a szülőket is bevonó, hosszabb ideig tartó beavatkozások hatásfoka nagyobb (Ttofi–Farrington 2011).
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Az iskolai programok célkitűzései
A preventív programoknak mindig három fő komponense van:
1. kognitív – a témával kapcsolatos ismeretek átadása, hogy a résztvevők felismerjék,
megértsék a problémát;
2. viselkedéses – a kívánt magatartásminták bemutatása, az ehhez szükséges készségek
fejlesztése, hogy a résztvevők képesek legyenek az elvárt irányban módosítani viselkedésüket;
3. érzelmi – attitűdformálás, hogy a résztvevők motiváltak legyenek az elvárt módon
viselkedni, a tanult készségeket a mindennapokban alkalmazni.
A bántalmazás megelőzését szolgáló programok felépítése – a norvég Olweus Bullying
Prevention Program, a finn KiVa, és az amerikai Steps to Respect alapján.
1. Első lépésként tudatosítani kell, hogy az iskolai bántalmazás komoly probléma. Informálni kell a diákokat, a tanárokat és a szülőket a bántalmazás jelenségéről, elterjedtségéről, a kialakulásához vezető pszichológiai mechanizmusokról, és következményeiről. Kiemelt jelentőséggel bír
 az iskolai bántalmazás rejtettebb formáinak (indirekt bántalmazás, internetes bántal-

mazás) bemutatása;
 az áldozat érzéseinek, szenvedésének hangsúlyozása;
 a figyelem felhívása a bántalmazót és a közösséget érintő hosszú távú károkra;
 az áldozat hibáztatása helyett a csoport szerepének tisztázása.

2. Minden érintettnek tudnia kell, mit tegyen, ha valakit bántalmaznak, hogyan lehet
megállítani a bántalmazást áldozatként, szemlélőként, szülőként, tanárként, melyek a jó
védekezési, védelmi stratégiák. Fontos, hogy a program
 ne csak irányelveket, hanem konkrét tanácsokat is nyújtson;
 hogy a beavatkozási technikák megtanítása mellett lehetőséget adjon ezek begyakor-

lására;

 egyértelműen

határozza meg, kihez lehet segítségért fordulni a bántalmazás megállítása érdekében (pl. szünetekben a megkülönböztető mellényt viselő tanárokhoz).

3. A diákokat buzdítani kell arra, hogy valóban alkalmazzák ismereteiket és készségeiket,
hiszen csak akkor fognak tenni valamit, ha úgy érzik, megéri az erőfeszítés. Ehhez szükséges
 bántalmazásellenes attitűd és csoportnorma kialakítása;
 a személyes felelősség hangsúlyozása;
 az árulkodás tabujának megtörése a bántalmazás jelentése érdekében.
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Az iskolai programok tartalma  Fenti célkitűzéseket sokféle programelem kombinált

alkalmazásával próbálják elérni az egyes programok, hiszen ezek célcsoportjai a diákok és
tanárok mellett a szülők is.

Diákok
 Osztálytermi

foglalkozások: az átlagosan 4–10 alkalmas foglalkozássorozatokon a
diákok fokozatosan közelítenek (pl. barátság, közösség, egymás tisztelete, csoportnyomásnak való ellenállás irányából) a témához. A bántalmazás felismerésének, elutasításának és az ellene való fellépésnek a képességét különböző módszerekkel (pl.
vita, csoportmunka, szerepjáték, film vagy irodalmi alkotás elemzése) fejlesztik a pedagógusok. Fontos elem a bántalmazás elleni osztályszabályok megfogalmazása, elfogadása
− Nem bántalmazunk másokat!
− Segíteni fogunk annak, aki bántalmazás áldozatává válik!
− Igyekezni fogunk bevonni azokat a diákokat, akiket gyakran kihagynak a közös tevékenységekből!
− Ha megtudjuk, hogy valakit bántalmaznak, szólni fogunk egy tanárnak és egy felnőttnek otthon!
 Tematikus nap az iskolában: a program bevezetésekor, ennek népszerűsítése érdekében
tartják, ahol felhívják a figyelmet (gyakran egy híresség bevonásával) az iskolai bántalmazás problémájára, és világossá teszik, hogy az iskola fellép a bántalmazás ellen.
 Számítógépes játék: a diák egy virtuális iskolában mozog, ahol kihívást jelentő helyzetekkel szembesül (pl. megtámadják, bántalmazás tanúja lesz, barátja kezd bántalmazni valakit). Döntenie kell, hogy mit tegyen, majd visszajelzést kap döntése következményeiről, a többi szereplő reakciójáról, valamint érzéseiről, gondolatairól.
 Plakátok az iskolában: bántalmazás elleni iskolaszintű szabályokat is meg lehet fogalmazni, továbbá deklarálni az intézmény irányelveit a bántalmazással kapcsolatban. Jól
láthatóvá kell azt is tenni, hogy ki a felelőse a bántalmazás elleni beavatkozásoknak, és
ki(k)hez lehet fordulni, ha valakit bántalmaznak. A diákok is készíthetnek bántalmazásellenes plakátokat, például pályázat keretében.

Tanárok
 Tanári tréningek: a diákokkal történő munka csak akkor eredményes, ha a tanári kar

tagjai egységesen
− negatívan ítélik meg a bántalmazást – nem bagatellizálják vagy tartják jó leckének,
esetleg szükséges csoportjelenségnek;
− tisztában vannak felelősségükkel a bántalmazás megállításáért – nem tekintik a
diákok magánügyének;
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− ismerik a hatékony beavatkozási formákat, kompetensnek érzik magukat a bántalmazás elleni fellépés terén – nem félnek attól, hogy beavatkozásukkal inkább ártanak az áldozatnak.
A tréningek (amelyeknek része lehet edukáció, esetmegbeszélés, vita, szerepjáték, videoelemzés) hatására nő a tanárok kompetenciája és beavatkozási hajlandósága, így pozitív,
hiteles modellek tudnak lenni a diákok számára. Nagyon fontos eredmény az iskolában
kialakuló egységes szabálykörnyezet is.
 Koordinációs bizottság: a tanári kar néhány erre kiképzett tagja felelős a program szín-

vonalas lebonyolításáért, és az eredmények fenntartásáért. Ők tartják a kapcsolatot a
szakmai vezetőkkel, segítik kollégáikat a program megvalósítása során, ellátják a szervezési feladatokat, továbbá ha bántalmazás történik, irányítják az esetkezelést.

Szülők
 Tájékoztató

brosúra, webfelület, szülői értekezlet: informálni kell a szülőket, hogy mit
tehetnek, kihez fordulhatnak, ha a gyermeküket bántalmazzák, vagy ő bántalmaz másokat, továbbá arról, hogy mit tesz az iskola a probléma megelőzése és kezelése érdekében.

Az egyik leghatékonyabb kiegészítő programelem a diákok felügyeleti rendszerének felülvizsgálata és szükség esetén átalakítása. A tanításon kívüli időszakokban (órák közötti
szünetek, ebédidő, délutáni szabadidő) azokon a helyszíneken, ahol bántalmazás jellemzően előfordul, valamilyen megkülönböztető jelzést (pl. emblémával ellátott láthatósági
mellényt) viselő felnőtt van jelen. A felnőtt felügyeletnek önmagában visszatartó ereje
van, emellett segítséget lehet tőle kérni, illetve be tud avatkozni, ha bármilyen formában

23.4. KÉP 
A fegyver nem
játék! Az erőszakos
problémamegoldás már
gyerekkorban megalapozódik
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vagy mértékben bántalmazást észlel. Fontos tehát, hogy kirekesztés, kigúnyolás ellen is
fel kell lépnie, nem csak durva, fizikai erőszak esetén. Ez segíti a normaképzést, és nem
hagyja eszkalálódni a bántalmazást.
A prevenció része továbbá az egész iskolára kiterjedő kérdőíves vizsgálat is, amely a
bántalmazás elterjedtségét, formáit és helyszíneit méri fel a program kezdetén. Nagyon
fontos ugyanis, hogy ne a tanárok vélekedése, hanem a diákoktól gyűjtött valós adatok
képezzék a beavatkozások alapját, hiszen a tanárok jelentősen alulbecsülik a bántalmazás
előfordulását (Charach–Pepler–Ziegler 1995). Az ismételt adatgyűjtés pedig lehetővé
teszi a programok hatékonyságának mérését is.

Az iskolai programok nehézségei, buktatói
Csak az egész iskolára kiterjedő, átfogó programok hatékonyak. Ha az iskola szellemisége, hangulata támogatja az agressziót és/vagy a hatalommal való visszaélést, akkor
az egy-egy osztályra (pl. ahol az osztályfőnök elkötelezett a bántalmazás megállítása
mellett) kiterjedő beavatkozások nem működnek.
 Az

iskola vezetőségének elköteleződése a megelőző program sikeres megvalósítása és az eredmények fenntartása mellett elengedhetetlen. Sajnos sokszor csak
egy-egy tragédia (pl. öngyilkosság) után válik valóban fontossá a téma, pedig az
igazgató támogatása nélkül a jól működő kezdeményezések is gyorsan elhalnak.
 Az egyszeri beavatkozások hatékonysága korlátozott. Jelentős változásokra akkor
van esély, ha a programelemek beépülnek az iskola mindennapjaiba, ha a téma
rendszeresen előkerül osztályszinten különböző projektek, tantárgyak keretében,
és ha az iskolába újonnan belépő diákoknak és tanároknak is van lehetőségük részt
venni a programban.
 A külső szakértők által megvalósított programok hatékonysága a program tematikájától és módszertanától függetlenül elenyésző. A tanárok kulcsszereplői a bántalmazás megállításának, különösen az általános iskolás korosztálynál. Ha a tanári
kar nem egységesen elkötelezett, ha hárítják a felelősséget és a feladatot, akkor
nem tudnak hiteles, pozitív modellt nyújtani.
 A bántalmazással kapcsolatos foglalkozások megtartásától gyakran idegenkednek
a tanárok, mert nem szívesen nyúlnak ehhez az érzékeny témához, illetve nem érzik magukat járatosnak a nem hagyományos óravezetésben (pl. szituációs játékok
vagy csoportszabályok közös kialakításának levezénylésében). A pedagógusok felkészítése alap- vagy továbbképzés, esetleg célzott tréning keretében az interaktív
csoportfoglalkozások vezetésére ezért nagyon szükséges.
 Az osztálytermi foglalkozásokon a diákokat fokozatosan kell ráhangolni az érzékenyebb témák közös feldolgozására. A módszereket illetően a csoport tempójához, bizalmi szintjéhez igazodva lehet egyre mélyebbre menni, pl. a saját élményeket megmozgató szerepjátékoknak csak a folyamat végén van helyük. A túl gyors
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haladás ellenállást szül, vagyis nem szabad azonnal belevágni a bántalmazás témájába még akkor sem, ha valamilyen aktuális eset miatt nagy a vezetőn a nyomás.
 A bántalmazás megelőzését szolgáló normaalakítás, attitűdformálás során nem
szabad sem a csoportban zajló vagy már megtörtént bántalmazásra, sem konkrét
személyekre utalni, mert ez nyíltan vagy rejtetten védekezésre készteti a diákokat.
Ha egy olyan közösséget konfrontáltatunk a bántalmazás agresszív jellegével és
negatív következményeivel, amely működésével kitermel és fenntart bántalmazást, akkor nagy a veszélye, hogy a bántalmazás megismétlődik (az áldozat hibáztatásával), vagy letagadják azt („csak vicc volt”), esetleg teljes passzivitással állnak
ellen (senki nem szólal meg).


PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK A BÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉRE

A célzott bántalmazásellenes programokon kívül szót kell ejtenünk azokról az általános
pedagógiai eszközökről, amelyek hatékonyak a bántalmazás megelőzésében. Ezek a célkitűzések és módszerek részei a mindennapi pedagógiai gyakorlatnak, tudatos alkalmazásukkal, erősítésükkel a pedagógus sokat tehet azért, hogy az osztály olyan közösséggé
fejlődjön, amelyben nincs helye kirekesztésnek, bántalmazásnak.
 Lehetőséget kell teremteni egymás sokoldalú megismerésére. Ez túl kell mutasson a

spontán ismerkedésen: a nehezebben megnyíló diákoknak is be kell tudni kapcsolódni, negatív visszajelzéseknek, rivalizálásnak nem szabad teret engedni, keresni kell a
hidat teremtő hasonlóságokat stb.
 Gyakran kell együttműködésre késztető helyzetet teremteni (lásd 22. fejezet), amelyekben a diákok más-más összetételű csoportokban dolgoznak. Így nem válik merevvé a csoporthierarchia, és erősödnek a szimmetrikus kapcsolatok.
 Egyértelműen kell definiálni, milyen szociális viselkedés nem elfogadható (pl. fizikai agresszió, csúfolás, kizárás, tartalmak közzététele másról az interneten) és melyek
az elvárt viselkedések (pl. tisztelet, segítségnyújtás, konstruktív konfliktuskezelés).
A pozitív interakciók gyakorlására, a szociális készségek fejlesztésére csoportfoglalkozások keretében kell alkalmat teremteni.
 Nem szabad elvárni és megerősíteni a konform viselkedést, az egyéni véleményeknek teret kell adni, illetve a diákok különbözőségét értékként kell kezelni. Ezáltal a
diákok az eltérő viselkedést, gondolkodást nem érzik fenyegetőnek, és a „többség”
nem érzi magát felsőbbrendűnek, akinek jogában áll megalázni azt, aki nem tartozik közéjük.
 Minimalizálni kell az üresjáratok mennyiségét. A pedagógus eszközökkel (pl. sportszerek, kártya, társasjáték) vagy játékjavaslatokkal segítheti, hogy a diákok a közösen
eltöltött szabadidejükben (pl. szünetben az iskolaudvaron, osztálykiránduláson) ne
unatkozzanak, a tanuláshoz való pozitív viszony fejlesztése pedig a tanórákon segíti
a bevonódást.
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 Erősíteni

kell az osztály mi-tudatát közös eseményekkel, feladatokkal, saját tárgyakkal, webfelülettel vagy akár névválasztással, indulóval, logóval. Fontos, hogy az osztályfőnök is involválódjon ebbe a csoportba, és legyen hozzáférhető a diákok számára.
 Ki lehet építeni ún. buddy-rendszert, melynek lényege, hogy idősebb, tapasztaltabb
diákok patronálják a fiatalabb diákokat. Ez gyakran osztályszinten működik (lásd
testvérosztályok), de a bántalmazás megelőzése szempontjából érdemes személyes
kapcsolatok kialakítására törekedni. Akit ugyanis egy felsőbb éves patronál, azt kevesebb eséllyel fogják kiszemelni a kortársai, az idősebbek pedig „buddy” szerepkörben
kevésbé válnak bántalmazóvá.

Az internetes bántalmazás megelőzése
Mivel az online és az offline iskolai bántalmazás dinamikája megegyezik, a fentebb leírt
módszerek az interneten történő bántalmazás megelőzésében is hatékonyak. A pedagógusok feladata ezeken túl a biztonságos internethasználat elősegítése, pl. szabályok kialakítása arról, hogy mely weboldalak látogathatók, figyelmeztetés a közösségi oldalakon létrehozott profilok biztonsági beállításainak használatára (bővebben erről magyarul www.saferinternet.hu oldalon olvashat, ahol sokféle korosztálynak szóló segédanyag
is a pedagógusok rendelkezésére áll). Ezt megkönnyíti, ha a pedagógus járatos a virtuális világban, beszéli a digitális bennszülöttek nyelvét (pl. tudja, hogyan működik a Facebook). Az internethasználat etikai kérdéseivel, a hálózati kommunikáció illemszabályaival (netikett) és az internetes bántalmazás elleni fellépés (áldozatként vagy szemlélőként) lépéseivel is érdemes közösen foglalkozni. Például töröljék, és ne küldjék tovább
a megalázó, fenyegető tartalmakat, blokkolják és jelentsék a nem elfogadható eseteket,
felhasználókat.


A BÁNTALMAZÁS ISKOLAI ESETKEZELÉSE

Az iskolák bántalmazás elleni fellépése csak akkor hatékony, ha az iskolában előforduló
egyetlen incidens sem marad következmények nélkül. A problémakezelés módjára ki kell
dolgozni egy eljárásrendet, protokollt – gyakran a megelőző iskolai programok is tartalmaznak ilyet –, és meg kell határozni, ki a felelős ennek megvalósításáért. Általában három tanárnak van fontos szerepe az esetkezelés során:
 a bántalmazást észlelő tanár;
 az érintettek osztályfőnöke(i);
 a bántalmazás „szakértője” az iskolában (pl. a koordinációs bizottság tagja).
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Az áldozattal kapcsolatos teendők  Első lépés a bántalmazás áldozatával történő támo-

gató beszélgetés. Ennek során az áldozat elmesélheti mi történt és milyen hatással voltak
rá a történtek. A tanárok kifejezik, hogy az áldozat oldalán állnak, és senki sem érdemli
meg, hogy megalázzák vagy kegyetlenül bánjanak vele. Megbeszélik, hogy mit tegyen,
mit tesz az iskola a diák védelmének érdekében.
Az áldozattal történő beszélgetés során – hasonlóan a teljes problémakezelési folyamathoz – az áldozatsegítés alapelvei iránymutatóak.
 Elsődleges

az áldozat biztonsága. A bántalmazók gyakran fenyegetőznek a segítségkérés megtorlásával, ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Az áldozat biztonságérzetét is helyre kell állítani, hogy félelem nélkül járhasson iskolába. Ehhez elengedhetetlen a felnőttek egyértelmű állásfoglalása a bántalmazás bármely formájával és
mértékével szemben és az áldozat védelme mellett. A bántalmazás tényének megkérdőjelezése, bagatellizálása, a bántalmazó mentegetése, viselkedésének magyarázata
vagy az áldozat hibáztatása (pl. ez nem történik meg, ha ő másképp viselkedik) azt
üzeni az áldozatnak, hogy egyedül maradt a problémájával, fájdalmával. Ez az ún. másodlagos trauma gyakran súlyosabb következményekkel jár (pl. bűntudat, negatív énkép, bizalmatlanság, meg nem értettség), mint az eredeti bántalmazás.
 A kontroll visszaállítása a második irányelv. A bántalmazás áldozatai tehetetlennek,
gyengének érzik magukat, amit tovább erősít, ha a tanárok ugyan segítő szándékkal,
de magukhoz ragadják az irányítást. A beavatkozás minden lépését ezért az áldozat
bevonásával kell megtenni, ami a tervek előzetes átbeszélését, illetve döntési pontoknál az ő megkérdezését jelenti (pl. mit szeretne, mely osztálytársai vagy tanárai ismerjék meg a történteket, akar-e, illetve milyen formában beszélni a bántalmazójával).
 A biztonság és kontroll érzésének visszaállítása után lehet az áldozat „erősítésén” dolgozni – a további áldozattá válás elkerülése érdekében. Mindkét nemnél fontos kapcsolati téren megerősödni, ami legalább egy-két baráti kapcsolat kialakítását jelenti.
Ehhez szükség lehet az osztályból néhány empatikus, magas státuszú, proszociális
diák bevonására. Ez az osztályfőnök feladata, de támaszkodhat kortárs segítőkre is,
ha működnek ilyenek az iskolában. A leghatékonyabb védelmi eszköz ugyanis az, ha
van egy olyan szövetségese a gyermeknek a csoportban, akivel együtt tudja tölteni
a szabadidejét, és aki érzelmi támogatást, bátorítást nyújt. Szükséges lehet továbbá a
pszichológiai erősítés – aminek kereteiről az iskolapszichológussal kell konzultálni –,
vagyis az áldozat megküzdési képességének és szociális készségeinek fejlesztése, a magabiztosabb fellépés és a beilleszkedés elősegítése érdekében. A fiúknál fontos még a
testi erősítés: a sportolás a fizikum edzése mellett státusznövelő is a kortárscsoportban.
A bántalmazóval kapcsolatos teendők  A bántalmazó számára a legfontosabb üzenet,
hogy az iskolában nem elfogadható amit tett, ezért hagyja azt abba. Ezt egy komoly hangvételű beszélgetésen mondják el a tanárok, amelyen mindig részt vesz a szakértő és az
osztályfőnök is. Ez a konfrontatív elbeszélgetés rövid és viselkedésspecifikus, vagyis csak
az aktuális tettre fókuszálnak, sem a korábbi történésekre, sem az okokra, sem egyéb kö-
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rülményekre nem térnek ki, nincs helye feltáró kérdéseknek sem. A bántalmazónak ezután magának kell megoldást javasolnia arra, hogyan fog változtatni viselkedésén. Megállapodnak az utánkövető beszélgetés időpontjában (1-2 héttel később), és szankciót
csak abban az esetben helyeznek kilátásba, ha addig nem szűnik meg a probléma.
Érdemes röviden szót ejtenünk a lehetséges következményekről. A zéró tolerancia
elvével szemben – amely szerint függetlenül a kihágás mértékétől, mérlegelés nélkül a
legsúlyosabb büntetést kell kiróni – a bántalmazás elleni programok fokozatosan súlyosbodó szankciók alkalmazását javasolják. Ez az adott iskolában érvényes ún. szankciólépcső
(első lépcső a szóbeli figyelmeztetés, az utolsó az iskolából való eltanácsolás, közben pl.
szülő tájékoztatása, írásbeli figyelmeztetések, iskolai programokból kizárás) a diákok számára nyilvános – általában a házirend tartalmazza. Sajnos ez gyakran csak olyan formális
fegyelmi intézkedésekre korlátozódik, amelyeket bizonyos diákok azonosnak észlelnek
(pl. szaktanári figyelmeztetést, megrovást, igazgatói megrovást), így valójában nem érvényesül a fokozatosság elve, illetve nincs visszatartó ereje a „már megint egy intőnek”.
Mivel azok a diákok gyakrabban válnak bántalmazóvá, akik kevésbé vonódnak be
az iskolai életbe, közösségbe, a beavatkozásnak nem szabad tovább mélyíteni ezt az elidegenedést. Fontos lenne ezért olyan szankciót is beépíteni, amely aktivitást követel, és
a közösséget szolgálja (pl. extra feladatvégzés, közösségi szolgálat az iskolában), illetve
amely érzelmi síkon hat és jóvátételre ösztönöz. Ilyen a resztoratív eljárás. Ez utóbbi az
összes érintett fél bevonásával történik. Olyan, a resztoratív technikában kiképzett vezető
segítségével történik az esemény feldolgozása, aki moderálja a megbeszélést. Az érintett
feleket, különösen a sértettet segíti abban, hogy beszéljen azokról a negatív élményeiről,
amiket a bántalmazó okozott, de a bántalmazó is elmondja, hogy ő hogyan élte meg az
eseményeket, mik az ő szempontjai. Ennek a technikának fontos eleme a jóvátétel, egy
olyan cselekedet a bántalmazó részéről, ami a bántalmazott számára visszaállítja a pszichés egyensúlyt. Ez a technika a bántalmazás esetén több okból ajánlott:
 az áldozat és a bántalmazó kapcsolatának helyreállítását célozza;
 az áldozat megerősítést kap;
 a bántalmazó támogatóinak (érzelmileg kitüntetett személyek) bevonásával facilitálja

a megbánást és segíti a viselkedés megváltoztatását – amikor a bántalmazó diák szembesül például édesanyja vagy barátja rosszallásával, szégyenérzetével.

A közösséggel kapcsolatos teendők  A bántalmazás társas közegének a jelenség megértése és megelőzése során is fontos szerepe van, amit az esetkezelésnél sem szabad figyelmen kívül hagyni. A szemlélők biztonságérzetét erősíti, ha látják, hogy az iskola
 törődik a diákokkal és beavatkozik;
 védelmet és támogatást nyújt az áldozatnak;
 elutasítja a bántalmazást, de nem utasítja el a bántalmazót.
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A bántalmazásban szemlélőként érintett diákok bevonása tehát ajánlott, és a további bántalmazás megelőzését is szolgálja. Valódi információkkal kell ellátni a diákokat, hogy ne
folyosói pletykákra kelljen hagyatkozniuk. Az áldozatnak is segít, ha nyíltan lehet beszélni a történtekről (ennek mélységét, formáját ő határozza meg), a bántalmazó pedig vis�szaintegrálhatóvá válik a közösségbe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az áldozatok segítségkérési hajlandóságát leginkább az növeli, ha tudják, mi fog történni, miután jelzik a
bántalmazást – ennek bemutatására teremt alkalmat egy aktuális történés.

 KULCSFOGALMAK
zaklatás  bullying  áldozat: provokatív és passzív  bántalmazó  csatlós  közönség  kívülálló  védelmező  énhatékonyság csökkenése  iskolakerülés  peremhelyzet  teljesítményromlás  depresszió  cyberbullying  lángháború (flaming)
 befeketítés  kizárás  követés  személyiséglopás  kibeszélés  „vidám pofozkodás”  iskolai preventív programok  a bántalmazás iskolai esetkezelése  boddy
rendszer  kortárs segítő  zéró tolerancia  szankciólépcső  resztoratív technika

 KÉRDÉSEK
1. Mit tanácsolna egy olyan fiatalnak, aki sok időt tölt internetes közösségi oldalakon, hogy ne váljon internetes bántalmazás áldozatává?
2. Mit tehet osztályfőnökként annak érdekében, hogy a peremhelyzetű diákok
az osztályában ne váljanak iskolai bántalmazás áldozatává? Milyen célkitűzései
lehetnek a csoporttal, illetve a veszélyeztetett diákokkal kapcsolatban, és ezeket milyen módszerekkel tudná elérni?
3. Mit mondana annak a szülőnek, aki mint osztályfőnökhöz fordul Önhöz azzal,
hogy gyermekét bántalmazzák az osztálytársai? Milyen légkörben célszerű ezt
a beszélgetést lefolytatni? Mi lenne a beszélgetés célja és milyen üzeneteket
fogalmazna meg a szülőnek? Milyen veszélyekkel érdemes számolni a szülő
hozzáállásával kapcsolatban, és hogy lehet ezeket elkerülni?
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 BEVEZETÉS
Az iskolában éppúgy, mint a hétköznapi érintkezések során, kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a társak viselkedéséről, személyiségéről szerzett benyomásainkat hogyan építjük fel összefüggő rendszerré, és a későbbiekben hogyan használjuk ezeket. A szociálpszichológia egyik alapkérdése a benyomások
szerveződésének, a társas világ megismerésének kérdése. Jelen fejezet célja,
hogy megismertesse az olvasót azokkal az alapvető elméleti modellekkel, amelyek a gyakorlatban is megfigyelhetően és használhatóan írják le ezeket a jelenségeket. Segítsen támpontokat szerezni a társas világban való jobb eligazodáshoz. Először bemutatjuk a személyek megismerésének főbb technikáit, eljárásait. Felhívjuk a figyelmet e bonyolult folyamat főbb torzító tényezőire,
mechanizmusaira. Utalunk a sztereotípiák és előítéletek kialakulásának és működésének módjaira. Felhívjuk a figyelmet az egyének és csoportok megismerésében kimutatható különbségekre. Ezt követően a társas helyzetekben mutatott viselkedések megértésének és feldolgozásának módjait tárgyaljuk, arra a
kérdésre keresve a választ: hogyan magyarázzák az emberek a saját és a mások
viselkedését? Milyen megismerési eljárásokat alkalmaznak a társas helyzetek
kezelésében, megértésében és a jó alkalmazkodásban?
Jelen fejezetben is folyamatosan szem előtt tartjuk legfőbb célunkat, hogy
a tanárok és tanárjelöltek számára hasznos tudást foglaljunk össze, és azt iskolai példákon szemléltessük.



A SZEMÉLYPERCEPCIÓ MINT TUDOMÁNYOS PROBLÉMA

A világról szóló tudásunkat a különböző megismerőfolyamatok révén szerezzük. A fizikai
és a szociális tárgyak (emberek) észlelésének pontossága bizonyos mértékig különbözik
egymástól. Ennek hátterében a szociális megismerés néhány fontos jellegzetessége áll
(Zajonc 1984):
 Az ingerkonstancia (állandóság) hiánya – Az észlelés tárgya, a másik személy vagy szi-

tuáció időben változó. Egyrészt, mert alkalomról alkalomra másként jelenhet meg,
másrészt az észlelés folyamán is változhat, hiszen tudatosan vagy nem tudatosan, de
alkalmazkodhat a megfigyelő elvárásaihoz.
 Az ingerek mérőszámának, az összehasonlításnak a problémái – A tárgyaknak vannak
olyan jellemzői (mérőszámai), melyeket különböző eszközök segítségével mérni tudunk, mint például a tömeg, a magasság, a súly stb. Az emberek jellemzőit, mint például a barátságosság, nem lehet objektív módszerekkel, eszközökkel, műszerekkel
mérni. Nem tudjuk megmondani, hogy X mennyivel kedvesebb, mint Y.
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 Az észlelő aktuális állapota – Amint arra az érzelmekkel kapcsolatos fejezetben is kitér-

tünk, a személy önmagához és másokhoz való viszonyát alapvetően meghatározhatja
aktuális érzelmi állapota, de tartós hangulati jellemzői is. Tudjuk, hogy pozitív érzelmi állapotban kedvesebbnek, barátságosabbnak ítélünk másokat, és kedvezőbben
jellemezzük saját magunkat is. A tanári viselkedéssel kapcsolatos elvárások közül az
egyik legfontosabbnak a következetesség tűnik. Fontos azonban látnunk, hogy a tanár érzelmi állapota eredményezhet eltérő megítélést azonos viselkedések esetében.
Fáradt, feszült állapotban egy leeső vonalzó szinte merényletnek hat, így agressziót is
kiválthat, míg ha jó kedvünk van, talán észre sem vesszük vagy viccesen megjegyezzük: „Győzött a gravitáció” (Zajonc 1991; Smith–Mackie 2001).
 A személy saját magára vonatkozó attitűdje, önbecsülése – Mások megítélésében fontos közvetítő szerepet játszik énképünk és az ahhoz való viszonyunk. Babits Mihály
ezt költőien így fogalmazta meg: „És akinek szép lelkében az ének, az hallja a mások
énekét is szépnek.” A pszichológia nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akiknek pozitív énképe, magas önbecsülése van, elfogadóbbak saját hibáikkal
szemben, és könnyebben elnézik mások hibáit, és könnyebben elismerik mások sikereit, pozitív vonásait is. Míg az önmagukkal elégedetlen személyek másokat is kemény
kritikával illetnek, és inkább a negatív vonásaikat veszik észre a személyészlelés során.


A SZEMÉLYÉSZLELÉS KLASSZIKUS ELMÉLETEI

A szociálpszichológiai kutatások egész sora irányult arra, hogy feltárja és leírja a másokról
kialakított benyomások szerveződésének mechanizmusait és törvényszerűségeit. A továbbiakban vázlatosan áttekintjük a főbb személypercepciós elméleteket.
Az elméletek több nagy csoportra oszthatók. Az első az ún. klasszikus elméletek csoportja. Ezek zömmel az 1940-es években születtek, és két gondolati vonulatba illeszthetők. Az aritmetikai modellek a tulajdonságok összegződésének módját próbálják leírni,
míg az alaklélektani megközelítés egy összkép kialakulásában kitüntetett szerepet játszó
ingereket feltételez.

A személyészlelés aritmetikai modellje
Anderson és munkatársai (Forgács 1989) abból az alapfeltevésből indultak ki, hogy a
másokkal kapcsolatos ítéletek a személyről szerzett információk valamiféle összegzéséből adódnak. Eszerint értékeljük az emberek észlelt tulajdonságait, és matematikai összeget képezünk ebből az értékelésből. Később azonban kiderült, hogy bizonyos enyhén
pozitív vonások megismerése – mint például az az információ, hogy valaki „bélyeggyűjtő” – nem javította a megítélést. Ezért azt feltételezték, hogy a tulajdonságok átlagolása
történik. De azt is tudjuk, hogy a „bélyeggyűjtő” tulajdonság egyes emberek, például a
szenvedélyes gyűjtők szemében fontos pozitív vonásként értelmeződik. Ez arra utal,
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hogy a tulajdonságok az észlelő szempontjából súlyozódnak. Az aritmetikai modell szerint tehát a tulajdonságok súlyozott átlagolása vezet el a személyek megítéléséhez.
Ezzel a modellel kapcsolatban számos kritika fogalmazódik meg. A legfontosabb talán az, hogy a benyomás kialakulása nagyon gyorsan jön létre, és sokszor nem tudjuk
részletesen jellemezni a személyt, csupán egy egészleges benyomásunk alakul ki róla.
Erre a szempontra koncentrált a személyészlelés másik klasszikus modellje.

A személyészlelés alaklélektani megközelítései
A következőkben tárgyalt elméletek közös vonása, hogy azt feltételezik, hogy a tulajdonságok nem azonos mértékben játszanak szerepet a benyomások kialakulásában. Sőt, a
központi vonás elmélete esetén azt is láthatjuk, hogy egyes tulajdonságok észlelése hatást
fejt ki a többi tulajdonság észlelésére is.
A központi vonás hipotézise  Solomon Asch kiterjedt kutatásokat végzett annak feltá-

rására, hogy a személyészlelés folyamatában az egyedi tulajdonságokból milyen törvények és szabályok segítségével szervezünk egységes benyomást. Egyik alapvető elméleti
elképzelése az ún. központi vonás hipotézise, mely szerint léteznek olyan emberi tulajdonságok, melyek centrális helyet foglalnak el a többi vonáshoz képest, és meghatározó szerepet töltenek be a többi tulajdonság értelmezésében, a végső benyomás kialakításában. Ezt a
feltételezését a negyvenes években végzett kísérleteiben igazolta (Asch 1973). A vizsgálati
személyek két csoportjának néhány tulajdonságból álló listát adott, és arra kérte őket, hogy
megadott szempontok szerint jellemezzék azt a személyt, akit ezek a tulajdonságok leírnak.
A két lista egy kivétellel ugyanazokat a mellékneveket tartalmazta mindkét csoport esetében. A különbség mindössze annyi volt, hogy az egyik csoportnál a „melegszívű” jelzőt
„hideg”-re cserélték.
A listák alapján kialakult benyomások azonban különböztek egymástól. Akik a „melegszívű” tulajdonságot tartalmazó listát kapták, sokkal kedvesebbnek, szeretetreméltóbbnak találták az illetőt, mint akik a „hideg”-et tartalmazót olvasták. Asch ebből arra
következtetett, hogy ennek a két tulajdonságnak központi szerepe van a többi vonás megítélésében, hiszen semmi más különbség nem volt, ami magyarázta volna az eltéréseket.
A későbbi kutatások során más melléknevekkel együtt szerepeltették a „hideg” és a
„melegszívű” tulajdonságokat, és azt találták, hogy szerepük már nem volt annyira egyértelmű. Ennek eredményeként úgy módosították Asch eredeti elképzelését, hogy a tulajdonságok egymással összefüggnek és egy hálózatot alkotnak, de azt, hogy ebben a
hálóban melyik tulajdonság válik központivá, számos tényező befolyásolhatja. Ezeket
összefoglaló néven „tulajdonságsúlyozó tényezőknek” nevezzük.
A szociális kívánatosság  Fiske és munkatársai (Baron–Byrne 1994) hívták fel a figyelmet arra, hogy a másik személyről szóló negatív, szociálisan kevésbé kívánatos információk
nagyobb súllyal számítódnak be az illető megítélésekor, mint a vele kapcsolatos pozitív
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tulajdonságok. Ez a személyes biztonság iránti igényünk kielégítését szolgálja. Fokozott
figyelmet fordítunk a másik kedvezőtlen tulajdonságaira, ezáltal felkészülünk a várható
kellemetlenségekre. Ez persze nemcsak hasznos, hanem veszélyes is lehet, hiszen alapvető
bizalmatlanságot épít a személyészlelésünk folyamatába. A tanári pályán is előfordul, hogy
„puszta elővigyázatosságból” sokkal jobban figyelünk azokra az apró jelekre, melyek a gyerekek fegyelmezetlenségére, lazítási szándékaira utalnak. Ez a kiélezett percepció azonban
túl korai fegyelmező viselkedéseket indukál, melyeket a gyerekek nem értenek, támadásként, bizalmatlanságként értelmeznek, és ellenállást mutatnak. Így egy önmagát gerjesztő
folyamat indul el, amely hosszú távon negatív hatással lesz a tanár-diák kapcsolatra.
Az észlelés sorrendje  A kutatások alátámasztották azt a tapasztalati tényt, hogy az első

benyomásoknak, valamint az utolsó találkozás élményének kiemelkedő szerepe van a benyomás alakításában. Ezt a mechanizmust nevezte Asch elsődlegességi és újdonsági hatásnak.
Az elsődlegességi hatás azt jelenti, hogy az elsőként kapott információk mintegy irányt
szabnak a későbbiek értelmezéséhez, és ettől válnak súlyosabbakká a végső megítélésben. A hétköznapi szóhasználatban ezt az első benyomás fontosságának hangsúlyozásával
szoktuk leírni. Sok energiát és figyelmet fordítunk arra, hogy jó benyomást keltsünk egy
első találkozáskor. Itt is fontos azonban tudni, hogy a negatív és pozitív benyomások ebben az esetben sem egyformán működnek. A kedvező első benyomást viszonylag hamar
„felülírhatja” egy kellemetlen tapasztalat, ugyanakkor, ha valaki elsőre kifejezetten rossz
benyomást kelt bennünk, akkor nagyon sok pozitív élményt kell szereznünk vele kapcsolatban, hogy megváltoztassuk a róla alkotott véleményünket. Ez a jelenség szintén az
előzőekben kifejtett énvédő torzítás elvén működik.
Az újdonsági hatás ennek ellenkezője. Eszerint az ember másokra vonatkozó ítéleteit
leginkább a vele kapcsolatos utolsó információ határozza meg. (Például amikor valaki
megbánt bennünket, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni azt a sok jó élményt, ami azt
megelőzően vele összekötött minket, sőt képesek vagyunk utólag leértékelni ezeket az eseményeket.) Az újdonsági hatás meglétét a tulajdonságlistákkal végzett kísérletekben is sikerült igazolni. Ha hosszú, 15-16 elemből álló listát adtak a személyeknek azzal az információval, hogy az valós személyhez tartozó tulajdonságkészlet, akkor lényegesen negatívabb
képet formáltak arról a személyről, akiről a lista végén negatív vonásokat olvastak, mint az a
csoport, aki ugyanezen listát kapta, csak fordított sorrendben (Forgács 1989).
Az újdonsági és elsődlegességi hatást számos iskolai helyzetben is tetten lehet érni.
Az elsődlegességi hatás legtipikusabb példája talán az a jelenség, melyet pedagógusok és
diákok egymás között „skatulyázásnak” szoktak nevezni. Ilyenkor gyakran az történik,
hogy egy kezdeti jó vagy rossz tapasztalat hatására kialakítunk egy képet magunknak egy
gyerek személyiségéről, képességeiről, és ezt követően ehhez viszonyítunk, sőt asszimilálunk minden újabb információt. Ugyanígy megfigyelhető az újdonsági hatás, például
amikor az év vége felé egy jól sikerült felelet vagy szereplés befolyásolja a tanárt az egész
éves teljesítmény megítélésében.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a jelenségek automatikusan fellépnek, és mindenkire hatnak, de azt is bebizonyították, hogy hatásuk kiküszöbölhető. Ennek módjai:

292



ÖTÖ D IK RÉ S Z. társas kapcsolatok és a személyközi viszonyok

 tudatosítjuk magunkban ennek a hatásnak a létezését;
 több időt hagyunk a benyomások feldolgozására, és csak később alkotunk véleményt

(pl. elolvassuk az összes dolgozatot, és ezután értékeljük);

 külön figyelmet fordítunk arra, hogy minden információt használjunk fel a végső be-

nyomás kialakításakor.

Kiugró jellemzők: szépség, kedvesség hatása – a holdudvarhatás  Alapja, hogy az em-

berek hajlamosak a személlyel kapcsolatos egyetlen pozitív vagy negatív információ alapján feltételezni, hogy a személy többi tulajdonsága is ezzel összhangban áll. Így pl. a jó
megjelenésű, vonzó külsejű emberekről azt feltételezzük, hogy kedvesek, becsületesek,
segítőkészek is. Számos kísérlet igazolta ennek a torzító hatásnak a működését (Forgács
1989).
Ezt a személypercepciós torzítást használják ki a szélhámosok, házasságszédelgők, sőt
gyakran az „angyalarcú” kislányok is, amikor el akarnak kerülni valamilyen kellemetlenséget, büntetést. Iskolai szituációkban is gyakran előfordul, hogy kevés, hiányos információ alapján kell egy tanárnak adott helyzetet megítélnie. Bizonyos, hogy ilyen esetekben
hajlamosak vagyunk elhinni, hogy ez a kedves vagy ez az okos gyerek nem kezdhette a
verekedést, nem törhette be az ablakot, vagy az a tapasztalt kolléga nem követhette el azt
a hibát stb. Egy másik gyakori példa a holdudvarhatásra amikor az agresszív gyerekről
nehezen feltételezzük, hogy értelmes, érdeklődő, vagy hogy képes mások szempontjait
figyelembe venni.


A SZEMÉLYÉSZLELÉS ASSZOCIÁCIÓS ELMÉLETE

Asch korábban említett feltételezése a tulajdonságok téri elrendeződéséről már felhívta a
figyelmet arra, hogy a másik emberről szóló információkat nem egyenként értékelve kezeljük, hanem az egymással való összefüggésükre alapozzuk a benyomásformálást.
Ezt a gondolatmenetet vitte tovább Bruner és Tagiuri (Leyens–Codol 1995), akik
szerint az emberek másokról alkotott benyomásai jobban összefüggnek azzal, hogy mit
tételeznek fel bizonyos tulajdonságok együtt járásáról, mint magával a valósággal. Bizonyos személyiségvonások összefüggéséről alkotott nézeteink az ún. burkolt (implikált)
személyiségelméletek. Például gyakran gondoljuk, hogy aki kedves, az bizonyára segítőkész, nyitott és őszinte is.
Ezeket az elméleteket részben a társas kapcsolataink során szerzett tapasztalatainkból hozzuk létre, részben a szocializáció folyamán sajátítjuk el. Ezeknek az elméleteknek
egyik fontos kulturális forrása a mesék világa, ahol a jóság és a szépség, a becsület, a kitartás és a szerénység szinte minden esetben összekapcsolódik (asszociálódik). Hasonlóképpen a negatív figurák rendszerint csúnyák, önzők, hazugok, okosak és ravaszak. Ezek a
mélyen elraktározott előfeltevések komoly hatást gyakorolnak a személyészlelésre. Ennek
megfelelően könnyebben észrevesszük azokat a tulajdonságokat, melyek alátámasztják
elméletünket, mint azokat, amelyek ellentmondanak neki. Valamint az első megismert
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vonások alapján előfeltevéseket fogalmazunk meg a többi elvárt tulajdonsággal kapcsolatban is. A burkolt személyiségelméletek adják meg azokat a főbb dimenziókat, amelyek
mentén megítéljük az embereket, és amelyekhez hozzárendeljük a többi vonást.
Az iskolában a gyerekek megítélésére leggyakrabban használt dimenziók:
 képességek, tudás (okos-buta),
 tanuláshoz való viszony (szorgalmas-lusta),
 magatartás (jó magaviseletű, rendes-rendetlen),
 esetleg bizonyos személyiségjellemzők (pl. jóindulatú-rosszindulatú).

A tanárok többsége szinte minden gyereket el tud helyezni ebben a rendszerben, és az
évek során egyre szaporodó tapasztalatok eredményeként kialakít egy burkolt személyiségelméletet a dimenziókkal összefüggő tulajdonságok együtt járásáról.
Ez a fajta információfeldolgozási mód bizonyos mértékig elkerülhetetlen, hiszen több
száz gyermeket nagyon nehéz a maga egyedi vonásaival állandóan fejben tartani és értékelni, de ügyelni kell arra, hogy ez ne váljon automatikussá és kizárólagossá. A szinte
kezelhetetlen mennyiségű információ feldolgozása érdekében az emberek további „egyszerűsítő” pszichológiai mechanizmusokat is bevonnak a személyészlelésbe. Ám ezeket a
mechanizmusokat már a személyészlelés kognitív elméletei írják le.


A SZEMÉLYÉSZLELÉS KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSE

A kognitív szemlélet a pszichológia egyik legfiatalabb megközelítésmódja, amely az
1960-as évek óta kezdett egyre erőteljesebben megjelenni a tudomány minden területén.
A szociálpszichológiában a kognitív nézőpont képviselői mind egyetértenek abban, hogy
a személyes tapasztalatok és az ezek nyomán kialakuló vélekedések és cselekedetek különböző strukturált rendszerekbe szerveződnek. Ilyen rendszerek a kategóriák, a sémák,
a forgatókönyvek és a sztereotípiák is.

A kategóriák szerepe és működése a személyészlelésben
Az előbbiekben utaltunk arra, hogy a világ megismerésének folyamatában olyan információáradattal kell megbirkóznunk, melynek elemenkénti feldolgozása meghaladja pszichés kapacitásunkat, ezért folyamodunk a kategorizáció mechanizmusához.
Egy kategória nem más, mint egy tulajdonságkészlet, amelyet jellemzőnek tartunk a
tárgyak, személyek egy csoportjára. Például az ember lát egy színes tollazatú, kétlábú állatot, amelynek csőre van, akkor azt gondolja: ez egy madár. Az azonosítás alapja tehát a
kategóriába sorolás (Leyens–Codol 1995). Az ilyen kategóriák kialakításában szerepet
játszhatnak a már korábbiakban tárgyalt implikált személyiségelméletek is azáltal, hogy
az egyre szaporodó tapasztalatok hatására megerősödnek, és elveszítik dimenzionális
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jellegüket. Ekkor már nem fokozatokban, mértékekben gondolkozunk, hanem merev
címkéket, kategóriákat hozunk létre. Ilyen például a „kis eminens”, aki feltehetően okos,
szorgalmas és jó magaviseletű, vagy a „vagány”, aki lehet, hogy jó képességű, de rendetlen. Ezt az elképzelést alátámasztotta annak a kutatásnak az eredménye, melyben tanárokat és tanárjelölteket arra kértünk, hogy sorolják fel az általuk azonosított diáktípusokat.
Azt találtuk, hogy az életkor és a tapasztalatok növekedésével a tanárok egyre kevesebb
kategóriacímkét használnak a diákok megítélésében, azonban ezek között mindvégig lényegesen több a negatív, mint a pozitív kategória (Szabó 1995).
A személyekre vonatkozó kategóriáinkat a mindennapi társas kapcsolatokban megfigyelt viselkedésekből és tulajdonságokból hozzuk létre. A kategorizáció alapját sokféle
tényező képezheti, a szembetűnő külsődleges jellemzők éppúgy, mint magának a megítélőnek erőteljesen szubjektív, értékelő szempontjai (Hunyady 1996).
A kategóriák általában elmosódottak, lazán kapcsolódó tulajdonságokból állnak.
Annak eldöntése, hogy valaki milyen mértékben illik bele a kategóriába, azon alapszik, hogy milyen mértékben találjuk őt az adott tulajdonságokhoz hasonlónak, azaz
mennyire prototipikus egyede ő a kategóriának. Zajonc álláspontja szerint az érzelmek,
amelyek az észlelés pillanatában automatikusan és gyorsan fellépnek, egy előkategorizációs folyamatot indítanak el. Eszerint, amikor megpillantunk egy embert vagy egy
tárgyat, akkor azonnal érzelmeink keletkeznek vele kapcsolatban. Ezek serkentik és bizonyos mértékig szűkítik is az ő kategóriába sorolásának lehetőségeit. Így például, ha
az illető nagyon szimpatikus, akkor pozitív tartalmú kategóriába soroljuk, például a
„kedves emberek” kategóriába.
Az elsőbenyomás-szintű kategorizálás azonban nem mindig sikeres, és nem is mindig
állja meg a helyét. Gyakran előfordul, hogy a személy vagy a helyzet szempontjából nem
jelentős információ alapján történik a kategóriába sorolás.
Például ha egy tanár a nyári szünet végén valamilyen nehéz magánéleti problémával
szembesül, és emiatt az első hetekben feszült, ingerült és türelmetlen, akkor a vele első
ízben találkozó osztály tagjai őt a „hisztis” tanár kategóriájába sorolhatják. Ez a besorolás
nyilván igazságtalan, hiszen a magánéleti gondok aktuálisan tették őt ilyenné, nem ez az
ő legstabilabb vonása. Kérdés tehát, hogy a későbbi megismerés során milyen hatása lesz
ennek az első kategorizációnak, és változhat-e a megítélés.

A kategorizálási folyamatok
A kategorizáció információszűrő hatással van a megismerés folyamatára. Kutatások bizonyították, hogy sokkal hamarabb képesek vagyunk észrevenni és felismerni azokat a tulajdonságait a másik személynek, melyek beleillenek a kategóriába, mint azokat, amelyek
ellentmondani látszanak a kategória prototípusának, amelybe az illetőt besoroltuk (Cantor–Mischel 1984). Mint arra korábban már utaltunk, ez a csoportosítás, rendezés, címkézés elősegíti a világban való tájékozódást. Ugyanakkor viszont torzítások, téves észlelések forrása is lehet. A merev kategóriák és az automatikus kategorizációs folyamatok meg-
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akadályozhatnak minket abban, hogy észleljünk és értelmezzünk olyan információkat is,
melyek nem illeszkednek az adott kategóriához.
Az imént említett példára visszatérve, ez azt jelenti, hogy a diákok hamarabb észreveszik a későbbiekben is a tanár heves érzelmi megnyilvánulásait, és mintegy figyelmen
kívül hagyják azokat a helyzeteket, amikor kedves, nyugodt, és kiegyensúlyozottan viselkedik.
Az értő olvasó már bizonyára korábban is megfogalmazta magában, hogy ez a folyamat állhat a hétköznapi nyelvben „skatulyázásnak” nevezett jelenség hátterében.
A kérdés továbbra is az, hogy miként lehet kikerülni egy számunkra kialakított kategóriából (skatulyából). Ezzel a problémával foglalkozott kutatásaiban Brewer és Fiske is
(Fiske–Neuberg 1999). Mindketten hasonló következtetésre jutottak. Eszerint az első
kategóriába sorolás fennmaradását két fő szempont határozza meg:
 A személy beleillik-e az előzetesen számára kijelölt kategóriába?
 A személy valamilyen szempontból fontos-e a számunkra?

Az első kérdéssel kapcsolatban azt látjuk, hogy mivel az előkategorizáció szűrőfunkcióval
bír a későbbi információfelvételre, gyakran nem is figyelünk fel olyan jellemvonásokra
vagy információkra, amelyek arra utalnak, hogy nem megfelelő kategóriát választottunk
a személy számára.
A lényegesebb kérdés tehát az, hogy milyen feltételek között leszek érdekelt abban,
hogy a másikat kiemeljem az előzetes kategóriából, és a maga egyedi vonásainak kombinációja alapján ítéljem meg. Fiske kontinuális modellje erre megadja a választ.
Elmélete szerint a kezdeti kategorizációt az egyedi tulajdonságok megismerése felé
tereli, ha figyelmet fordítok a személy egyéni vonásaira. Ez már nem automatikus, hanem
kontrollált mentális folyamat. A figyelem felkeltődéséhez motiváltnak kell lennem arra,
hogy energiát fordítsak a jobb megismerésre. Honnan származhat ez a motiváció?
Fiske kísérletei egyértelműen bizonyították, hogy a személyek lényegesen több információt fogadnak be arról a személyről, akivel a későbbiek során feltehetően hos�szabb kapcsolatuk lesz, a kapcsolat elkerülhetetlen vagy velük kölcsönösen függő helyzetbe kerülnek.
Az iskolai helyzetben ezek a feltételek majdnem minden esetben fennállnak. A tanár
és a diák általában hosszabb ideig és bizonyos mértékben elkerülhetetlenül kapcsolatban
marad egymással. A kölcsönös függés pedig elég sok területen megnyilvánul. Például a
diák tudása a tanár viselkedésén, az együttműködés minőségén is múlik, a tanár megítélése viszont függ a diákok teljesítményétől, viselkedésétől. Így tehát mindkét félnek
eléggé motiválttá kell válnia, hogy erőfeszítést tegyen a másik megismerésére, egyedi vonásainak értékelésére, integrálására. Ha ez valami miatt nem következik be, akkor a kezdeti kategorizálás („skatulya”) érvényben marad, és majdnem biztos, hogy tévesen ítélik
meg egymást, ami meghatározhatja későbbi együttműködésüket.
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A sztereotípiák kialakulása és működése a társészlelésben
A kategorizációval szorosan összefüggő és a személyészlelés pontosságát befolyásoló jelenség a sztereotipizálás. A sztereotípia nem más, mint azon tulajdonságok összessége,
amelyet egy adott szociális csoportra jellemzőnek tartunk (Hamilton 1991). A személyészlelés során gyakran ezekkel a tulajdonságokkal ruházunk fel egy személyt, pusztán
azért, mert adott csoport tagjaként azonosítjuk. Léteznek faji, etnikai és nemi sztereotípiák, de ismerünk foglalkozási csoportokra vagy bizonyos hajviselettel rendelkezőkre
(szőke nő) vonatkozó makacs nézeteket is. A sztereotípiák többféle módon befolyásolják
az információfeldolgozási folyamatainkat.
 Jobban felfigyelünk a sztereotípiával egybecsengő, mint az eltérő jellemzőkre.
 Kétértelmű információ esetén befolyásolják az értelmezést.
 Meghatározzák, hogy hogyan viselkedünk a másik csoport tagjaival szemben

milton–Stroessner–Driscoll 1994).

(Ha-

A sztereotípiák lehetnek pozitívak és negatívak. Így például az a sztereotípia, hogy a nők
megértőek, érzékenyek és empatikusak, hízelgő a nőkre nézve. A hatása mégis lehet negatív. Ez akkor áll elő, ha valaki nem teljesíti be a sztereotípia által elvárt viselkedéseket.
Példánkhoz visszatérve, a nők esetében sokkal jobban elítélnek egy nőt, ha adott helyzetben nem viselkedik eléggé empatikusan vagy megértően. De ez a helyzet azzal a diákkal
is, aki a „szupertanuló” sztereotípiájába tartozik. Ő az, akitől „mindig többet várnak”. Hiá
ba teljesít megfelelően, az ő esetében mindig kiemelkedő teljesítmény az elvárás, lehetőleg minden tárgyból. Így ő a jó teljesítményért gyengébb értékelést kaphat, mint egy „közepesnek” tartott tanuló ugyanazért a munkáért. Ebből is látható, hogy a sztereotípiák
alapvetően meghatározzák a másokkal kapcsolatos elvárásainkat, az elvárások pedig
gyakran önmagát beteljesítő jóslatként működhetnek.

24.1. KÉP  A személyes
tapasztalatok lehetőséget
adhatnak a negatív
sztereotípiák csökkentésére

24. S zemélypercepció, attribúció, egyének és csoportok megítélése



297

Ezzel a jelenséggel függ össze az ún. Pygmalion-hatás is. Rosenthal és munkatársai
nagy port felvert kísérletükben tanítónőkkel elhitették, hogy az osztály egyik fele kiemelkedően jó teljesítményű, míg a másik csoport gyenge intellektusú. A valójában teljesen
homogén intellektuális képességekkel bíró osztály egyik fele az év végére kiemelkedő teljesítményt produkált, míg a gyengébbnek tartott másik csoport valóban gyengén teljesített. A kulcs a tanári viselkedésben és a diákok alkalmazkodó reakcióiban volt. A tanító,
aki úgy tudta, hogy gyengébb gyerekeket tanít, sokkal kevesebb önállóságot hagyott nekik, kisebb lépéseket tervezett, gyakrabban avatkozott be, ellenőrzött, és más megerősítési módokat alkalmazott, mint azzal a csoporttal, akiket okosabbnak hitt. A gyerekek
pedig rejtett módon értelmezték a ki nem mondott elvárást, és reagáltak rá, megfeleltek
a róluk kialakított képnek. Ezt a kutatást több változatban megismételték, általában hasonló eredménnyel (Cooper–Good 1983). Lényeges, hogy a nevelők belássák, a diákok
gyakran nem tesznek mást, mint beváltják a „hozzájuk fűzött reményeket”. Akkor is, ha az
például az „iskola réme” sztereotípiát képviseli. De hasonlóképpen működnek a különböző nemi sztereotípiákkal összefüggő torzítások is, mint például a fiúk lassabban tanulnak
meg olvasni, a lányok nem jók a természettudományos tárgyakból. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az iskolai munkában nemcsak a tanárok gyerekekkel kapcsolatos sztereotip
nézetei működnek ilyen önbeteljesítő módon, hanem a tanárok egymással kapcsolatos,
illetve az igazgató tanárokra vonatkozó nézetei, sőt a gyerekek tanárokkal kapcsolatos elvárásai is (Sallay 2002; Feldman 1991).
A sztereotípiák minden korban és minden társadalomban léteznek. Ritkán változnak
meg alapvetően. Ennek oka több tényező együttes hatásában keresendő.
 A sztereotípiák használata megkönnyíti a személyészlelést, gyorsítja az információfel-

dolgozást, megkönnyíti az alkalmazkodást. Ez részben abból adódik, hogy a legtöbb
sztereotípiának vannak valós elemei, amelyek valóban létező vonásokra, jellemzőkre
utalnak.
 A sztereotípiákat a szocializáció során gyakran „készen kapjuk”. Így például a szociokulturális hatások már a legkorábbi életszakaszban megismertetik velünk a lányokra-fiúkra vonatkozó viselkedési és személyiségvonásbeli különbségeket. A mesék, mítoszok is erősítik ezeket a formálódó képeket. (Bővebben lásd a nemi különbségekkel
foglalkozó 43. fejezetet.)
 A sztereotip nézetek fontos szerepet töltenek be a személy belső feszültségeinek kezelésében, tudattalan konfliktusainak megoldásában azáltal, hogy saját nemkívánatos
tulajdonságainkat kivetítjük egy másik csoportra. Sőt adott esetben saját társadalmi
helyzetünket, státuszunkat is igazolhatjuk velük. Ez a sztereotípiák ún. rendszerigazoló funkciója. Ilyenkor az alacsonyabb státuszú csoport tagjai, mintegy elfogadva a
rájuk vonatkozó negatív sztereotípiákat, azt mondják: „Végül is, megérdemlik, hogy
ők legyenek vezetők, hiszen sokkal okosabbak, mint mi.” Ennek énvédő hatása van.
Ha azt gondolom, mindenki megérdemli a saját sorsát, mentesítem magam az alól a
felelősség alól, hogy komolyabb erőfeszítéseket tegyek helyzetem javítása érdekében
( Jost–Burgess–Mosso 2003).
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 Hajlamosak vagyunk téves együtt járást megfigyelni bizonyos tulajdonságok között,

amelyek valójában nem függenek össze egymással. Ezt a kapcsolatot nevezi Hamilton
illuzórikus korrelációnak (Hamilton 1984). Erre lehet példa, ahogy (teljesen tévesen) összekapcsolódott a festett szőke haj és a butaság.



A CSOPORTOK ÉSZLELÉSE

A kategorizációs folyamatokat nemcsak arra használjuk, hogy megkönnyítsük mások
azonosítását és megismerését. Arra is szükségünk van, hogy saját magunkat ennek segítségével definiáljuk. Ha az olvasó felteszi magának azt a kérdést: Ki vagyok én?, akkor a válasz
bizonyára ilyesmi lehet: tanár vagyok, nő vagyok, egyetemi hallgató vagyok, fehér vagyok,
magyar vagyok stb. Mindezen meghatározások egy csoporthoz tartozásunkra utalnak. Azt
a folyamatot, ahogyan magunkat valamely csoport tagjaként határozzuk meg, önkategorizációnak nevezzük, amelynek a társas identitásunk kialakulásában van jelentős szerepe. A társas identitás fogalma és kutatása Turner munkásságához kötődik elsősorban (Smith–Ma
ckie 2001). Mivel az önkategorizáció nyomán egy csoport tagjaként azonosítjuk magunkat,
az önmagunk és a csoportok percepciójára van elsősorban hatással.
Az önkategorizáció hatásai:
 A kialakított társas identitás hatással van a viselkedésünkre. Ha egy csoport tagjaként

azonosítjuk magunkat, akkor törekszünk arra, hogy felvegyük a csoportra jellemző
összes fontos tulajdonságot, viselkedésformát. Talán ezért is van kiemelkedő jelentősége annak, hogy serdülőkorban a gyerekek milyen kortárscsoportot választanak.
 A társas identitás jellegzetes csoportpercepciós torzításokat eredményez. Ennek következtében a saját csoportot általában jobbnak, sokszínűbbnek látjuk, míg a másik csoportot homogénebbnek észleljük. Úgy véljük, abban mindenki egyforma. Kevésbé
vesszük észre a másik csoport tagjainak egyedi vonásait, nem figyelünk fel a többségtől eltérő viselkedésükre sem.
 A másik csoport tagjaival szembeni érzelmek és viselkedés is sajátos jelleget mutat. Míg
a saját csoportunk tagjaival segítőkészek és barátságosabbak vagyunk, a másik csoport
tagjaival kapcsolatban jellemzően negatív érzéseket táplálunk, és amennyiben lehetőségünk adódik rá, hátrányosan különböztetjük meg őket a saját csoportunkhoz képest.
Ezt a jelenséget tekintik az előítéletek kognitív gyökerének (Smith–Mackie 2001).


AZ ELŐÍTÉLET ÉS A MEGISMERÉS KAPCSOLATA

Az előítéletek olyan negatív attitűdök, amelyek tapasztalatok híján vagy téves általánosításon nyugvó negatív ítéletek alapján formálódnak egyes csoportokkal vagy egyénekkel
szemben (lásd bővebben a 26. fejezetben). Itt most csak az észlelési jellemzőkkel és a
kategorizációs folyamatokkal kapcsolatos összefüggésekre utalunk.
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A csoportközi konfliktusok reális versengésen alapuló kutatása nyomán világossá
vált, hogy két csoport között bizonyosan előítéletes, diszkriminatív viselkedést szül, ha
a szűkös erőforrásokért vagy csak az egyik fél számára elérhető jutalmakért versengenek.
Ezt láthattuk Sherif mára már klasszikussá vált „cserkésztábori” kísérletében (bővebben
lásd 20. fejezetben). Ez a „reális csoporthelyzetben” végzett kísérlet egyértelműen bizonyította a versengés e negatív hatását. Tajfel és munkatársai az ún. „minimális csoportközi
helyzet”-kísérletben (lásd 20. fejezet) azt is bebizonyították, hogy pusztán az a tény, hogy
saját magunkat egy csoport tagjaként definiáljuk (szociális kategorizáció), elegendő ahhoz, hogy a másik csoport tagjait negatívan megkülönböztessük, a velük való összehasonlításban a legnagyobb különbségre törekedjünk. A társas identitás megfogalmazása, a
csoportba tartozás tudata az, ami elegendő a két csoport közötti, kifejezetten destruktív
versengés elindulásához.
Fontos, hogy a pedagógusok tisztában legyenek a minimális csoportközi helyzet pszichológiai hatásával, erejével, mert az iskolában minden esetben csoportok közötti összehasonlítás is folyik. Óvatosan kell bánni ezért a címkézéssel, a stabil csoportbontással és
a túl sűrű versenyhelyzet vagy összehasonlítás pedagógiai célú alkalmazásával. Ez nem
jelenti azt, hogy ezeket ki kell küszöbölni az iskolai életből, csupán arra kívántuk felhívni
a figyelmet, hogy ennek az egyébként hasznos nevelési, motivációs eszköznek lehetnek
nemkívánatos lélektani következményei. Ezek okos tervezéssel és megfelelő konfliktuskezelési technikákkal enyhíthetők. Így például érdemes a csoportok összetételét helyzetről helyzetre változtatni. Ne ugyanazok kerüljenek mindig az A és a B csoportba. A gyerekek másokkal legyenek együtt matematika szerinti csoportbontásban, mint nyelvi vagy
egyéb kis létszámú órákon. Hasonlóképpen nem érdemes a párhuzamos osztályok számára olyan helyzeteket teremteni, amelyek nyílt versenyt jelenthetnek közöttük, tekintve, hogy az A és B osztály összetételét nem variálhatjuk félévente. Érdemes olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a két osztály tagjai közösen, vegyes csoportokban hoznak
létre kisebb-nagyobb teljesítményeket.


MÁSOK VISELKEDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE – AZ ATTRIBÚCIÓ

A személyek és csoportok észlelésével összefüggő elméletek részben választ adnak a társas viselkedéssel összefüggő számos kérdésre. Bemutattuk, hogy a másik fél vagy csoport
észlelése erőteljesen befolyásolja a velük kapcsolatos elvárásokat, a későbbi ítéletalkotást
és a viselkedést. Van azonban a társas világ megismerésének még egy meghatározó eleme,
ami alapvető hatást gyakorol a másokkal és saját magunkkal kapcsolatos vélekedésekre és
a mások viselkedésére adott reakcióinkra. Ez a folyamat a viselkedések mozgatórugóinak
megértésére irányul, és a szakirodalomban az attribúció nevet kapta.
Az attribúció magyarul kicsit körülményesen definiálható fogalom. Jelentése: oktulajdonítás. Arra az alapvető törekvésre utal, amivel az ember próbálja megfejteni a dolgok,
jelenségek mozgatórugóit és a háttérben meghúzódó okokat. A racionális ember számára
szinte elképzelhetetlen, hogy valami véletlenül történik, főként, ha emberi viselkedésről
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van szó. Nehezen tudjuk elhinni, hogy a másik személy vagy mi magunk ok nélkül teszünk vagy mondunk valamit. Alapvető tendenciája tehát a szociális megismerésnek az
okok kutatása, aminek jelentősége abban áll, hogy a feltárt vagy feltételezett oki magyarázatok befolyásolják a cselekvő és az esemény megítélését, valamint reakcióinkat.
Különösen nagy jelentősége van ennek a kérdésnek a nevelés területén. A szülők, a
tanárok, a vezetők nemcsak a kimenetel szerint jutalmaznak vagy büntetnek bizonyos
viselkedéseket, hanem a szándék és a vélt vagy valós okok is befolyásolják őket ítéletalkotásukban. A továbbiakban összefoglaljuk a legfontosabb elképzeléseket az attribúció
működésével kapcsolatban. Kitérünk az oktulajdonítás során fellépő hibákra és torzításokra. A hivatkozott irodalom részletesen tárgyalja ezeket az elméleteket (Forgács 1989;
Kelley–Michaela 1984; Hewstone 1994; Smith–Mackie 2001), ezért itt csupán röviden
ismertetjük őket, és arra helyezzük a hangsúlyt, hogy bemutassuk működésüket különböző iskolai szituációkban.

Az oktulajdonítás alapmechanizmusai – Heider elmélete az attribúcióról
Mint arra már korábban utaltunk, a mások viselkedéséből levont következtetések gyakran nem objektívek, és ebben nagy szerepe van az attribúciónak és az azzal kapcsolatos
torzításoknak. Ennek igazolására bemutatjuk Duncan 1976-os vizsgálatát (Hewstone
et al. 1995). Egy kísérlet keretében egyetemistáknak egy videofelvételt mutattak, melyben két férfi hevesen vitatkozott egymással. A vita végén az egyik meglökte a másikat.
A hallgatókat először arra kérték, hogy írják le a jelenetet, majd pedig, hogy magyarázzák
meg az eseményeket. Az eredmény meglepő volt. Attól függően, hogy a vita végén a fehér
férfi lökte meg a társát vagy a néger férfi, más-más módon írták le az esetet. Amikor fekete férfi lökött meg egy másikat (akár fehéret, akár feketét), akkor a hallgatók 70%-a agresszívnek nevezte az akciót, míg ha a fehér volt a lökdösődő, akkor csak 13%-uk tartotta
agresszívnek az esetet, a többiek inkább játékos megnyilvánulásként írták le. Hasonló különbségeket találtak a magyarázatok terén is. A fekete személy viselkedését belső tulajdonságokkal (agresszív, durva, féktelen) magyarázták, míg a fehér személy viselkedését szi
tuációs okokkal indokolták. A kutatás a szociális megismerés három lényeges pontjára
hívja fel a figyelmet:
 adott szituáció leírása személyenként más és más lehet;
 az események magyarázatában is alapvető különbségek lehetnek;
 ezek a különbségek nem véletlenszerűen, hanem bizonyos szabályok

létre.

szerint jönnek

Ennek ismeretében érdemes átgondolni, hogy milyen biztonsággal alkothatunk véleményt, mondhatunk ki döntést például egy iskolai verekedéssel vagy nevelők közötti szóváltással kapcsolatban saját megfigyeléseinkre vagy esetleg mások beszámolóira építve.
Ez úgy hangozhat, mintha azt mondanánk „Ne higgy a szemednek, mert nem azt látod,
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ami történik, hanem azt, amit gondolsz.” Távolról sem az a célunk, hogy vitassuk az olvasó jogát az ítéletalkotáshoz, csupán azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy az alapvető mechanizmusok megismerésének fontos szerepe van életünk tudatosabb vezetésében, a másokkal való kapcsolataink jobb megértésében.
Heider volt az első olyan szociálpszichológus, aki a személyt mint naiv tudóst tekintette, aki az eseményeket a logika szabályai alapján magyarázza (Heider 2003). Szerinte
az elsődleges kérdés annak eldöntése, hogy vajon belső (személyes) vagy külső (szituá
ciós) okra vezethető-e vissza a viselkedés. Heider szerint az oktulajdonítás folyamán először mindig a nyilvánvaló külső okot keressük, és ha ilyet nem találunk, akkor gondoljuk azt,
hogy a viselkedést a személy belső tulajdonságai indokolják.
Lássunk egy példát a heideri elképzelés megvalósulására az iskola mindennapjaiból.
Egy gyerek nem készítette el a házi feladatot. Ha tudjuk, hogy nem volt itt az előző
órán, akkor ezt a viselkedést a helyzetnek tulajdonítjuk, és feltehetően nem helyezünk kilátásba büntetést. Ha viszont semmiféle külső okot nem találunk viselkedésének magyarázatára, hiszen itt volt a múlt órán, sőt még vissza is kérdezett a feladatra,
hogy pontosan fel tudja írni, akkor azt gondoljuk, hogy viselkedéséért valamilyen
belső ok a felelős.
Gondolkodásunk ilyenkor a belső okok két fő forrásának irányába indul tovább.
Ez pedig az erőfeszítés és a képesség oldal mérlegelése. Ha úgy gondoljuk, hogy a gyerek gyenge képességű, vagy kevés érzéke van az adott tárgyhoz, akkor arra következtetünk, hogy viselkedését a képességek hiánya magyarázza. Ebben az esetben feltehetően másként fogunk hozzá viszonyulni, mint ha úgy ítéljük meg, hogy a képességek oldalán nem lehet baj, inkább az erőfeszítés hiányzott. Ez a bonyolult logikai
következtetés a másodperc törtrésze alatt megszületik a fejünkben, és már vezérli is a
reakciónkat.

A szándéktulajdonítás – Jones–Davis elmélete
A hétköznapi cselekvések logikájának másik vezérelve a szándékos – nem szándékos cselekvés elkülönítése. Ezzel kapcsolatban nagyon hasonló módon hozunk gyors és a logika
szabályait követő döntéseket. Ha úgy ítéljük meg, hogy a cselekvés nem volt szándékos,
akkor általában nem kutatunk okok után. Azonban, ha a viselkedést szándékosnak tartjuk, akkor a személyt olyan tulajdonságokkal ruházzuk fel, amelyek megfelelnek az adott
viselkedésnek.
Ennek folyamatát írta le Jones és Davis a hozzáillő (korrespondáló) következtetésekről
szóló elméletében ( Jones–Davis 1965; Kelley–Michaela 1984; Smith–Mackie 2001).
A szándékosság eldöntésénél azt mérlegeljük, hogy a személy ismerte-e cselekvése következményét, és tisztában volt-e azzal, hogy ezt a következményt létre tudja hozni.
Vegyünk egy egyszerű példát. Egy csecsemő fakockával játszik, és úgy megüti az
üvegasztalt, hogy az megreped. Kérdés, hogy szándékos rongálás történt-e. (Reméljük,
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kevés szülő gondolná, hogy igen.) A csecsemő tudta, hogy az asztal üvegből van, ami erő
hatásra eltörik? Nem tudta. Tudta, hogy képes akkorát ütni, hogy az üveg elrepedjen?
Valószínűleg ezt még a felnőttek sem feltételezték. Tehát nem kell azon gondolkodnunk,
hogy milyen elvetemült gazfickó ül az ölünkben.
Lényeges eleme ez az attribúciós logikának. Sokszor olyan helyzetekben feltételezünk
szándékosságot és ezzel együtt negatív személyiségvonásokat, amikor az valójában nem
indokolt. Ha egy gyerek nem hozza el vagy nem készíti el, amit megígért, vajon biztos,
hogy tudja, ezzel milyen nehéz helyzet elé állítja a tanárt? Részben talán igen, de feltehetően nem tudja felmérni az eset minden következményét, súlyát. Ezért van jelentőségük
a humanisztikus pedagógiai elvekre épülő ún. Gordon-módszerben az énüzeneteknek,
amelyek nyilvánvalóvá teszik a másik fél számára, hogy viselkedése milyen kellemetlen
következményekkel jár számunkra. Segítve ezáltal, hogy belássák cselekvésük hatását, és
– amennyiben fontos nekik a velünk való jó kapcsolat – a továbbiakban ne idézzék elő ezt
a nemkívánatos helyzetet (Gordon 2001).
Jones és Davis azt találta, hogy a szándéktulajdonítás különösen erős, ha:
 a viselkedés nemkívánatos hatásokkal jár (pl. agresszív viselkedés);
 ha kevés vagy kizárólagos hatással bír (pl. megütünk valakit, az bizonyosan fáj);
 ha korábban felhívtuk a figyelmet a következményekre (pl. ha figyelmeztettük a mási-

kat, hogy nem jó nekünk, amit tesz, esetleg nem lesz jó vége a cselekvésnek);

 ha súlyosak a viselkedés következményei;
 ha a viselkedés egyértelműen normasértő vagy szokatlan.

A hozzáillő következtetések elméletén túl Jones és Davis egy másik jelenségre is felhívta a
figyelmet. Kutatásaik eredményeként megállapították, hogy ha találunk egy számunkra
nyilvánvaló okot, amely látszólag kielégítően magyaráz egy viselkedést, akkor a többi lehetséges ok szerepével már nem számolunk. Ezt nevezték az okok leszámítolásának. Ez gyakran
összefügg a korábban már tárgyalt kategorizációs folyamatokkal és a sztereotip ítéletalkotással. Ha egy diákot a „lusta” kategóriába helyeztünk el, akkor az aktuális kudarcát is ezzel
a vonással magyarázzuk, nem keresünk további lehetséges okokat, mint például nem érti,
képességproblémája van. Sok tanár a helyesírási hibákat leggyakrabban figyelmetlenséggel
magyarázza, holott ma már tudjuk, hogy más okok is állhatnak a probléma hátterében.
Ugyanakkor az sem helyes, ha minden rossz helyesírású vagy gyengén olvasó gyereket egyszerűen diszlexiásnak címkézünk. A torzítás ezekben az esetekben a helyzetek valós elemzésének hiányában, az attribúciós folyamat túl hamar történő leállításában rejlik.

A többszöri megfigyelés lehetősége – Kelley háromdimenziós modellje
Sem Heider, sem Jones nem számolt azzal a ténnyel, hogy a legtöbb szituációban nem
egyszeri aktus megfigyeléséről van szó. Az emberi kapcsolatoknak az esetek legnagyobb
részében története van, ezért az is fontos információ lehet az attribúciós folyamatban,
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24.1. TÁBLÁZAT  Kelley háromdimenziós modellje

Attribúciós helyzet

Konfigurációs (egyszeri megfigyelés)
Kovariáció (többszöri megfigyelés)

Információforrás
Konszenzusinformáció
Megkülönböztethetőség mértéke
Konzisztenciainformáció

hogy a személy más helyzetekben hogyan szokott viselkedni, illetve mit tapasztaltunk,
amikor hasonló vagy ugyanilyen helyzetben voltunk együtt vele.
Kelley fontosnak tartotta, hogy megkülönböztessük egymástól az egyszeri találkozást
mint attribúciós helyzetet és a rendszeres találkozásokban fellépő attribúciós helyzetet.
Az előbbit konfigurációnak, az utóbbi kovariációnak nevezte el. Úgy vélte, hogy a két
helyzetben más információforrások állnak rendelkezésünkre a következtetés levonásához (lásd 24.1. táblázat).
A konszenzusinformáció  Az egyszeri megfigyelés során a másik személy viselkedését

csupán egyetlen információ alapján tudjuk megítélni, hogy a viselkedése mennyiben
szokványos, milyen mértékben esik egybe azzal, ahogy mások hasonló helyzetben viselkedni szoktak. Ezt nevezte Kelley konszenzusinformációnak. Ha például egy fiatal fiú átadja a helyét a zsúfolt buszon egy idős hölgynek, az magas konszenzust jelent, hiszen
nálunk ez így szokás. Ha viszont nem, akkor alacsony a konszenzus, ezért viselkedését a
személyiségében rejlő negatív vonásokkal vagyunk hajlamosak magyarázni.
Ebben a helyzetben azonban nem tudjuk, hogy ez a fiú egyébként mennyire udvarias,
és persze hogy miként viszonyul más idős emberekhez. Ez a két utóbbi információ már
csak a kovariáció esetében áll rendelkezésünkre.
Megkülönböztethetőség mértéke  Ez a szempont arra utal, hogy a személy hasonló ingerekre (személyekre, helyzetekre) hogyan reagál. Ha hasonló a reakciója, akkor a megkülönböztethetőség kismértékű, tehát inkább belső, mint külső okra következtetünk. Ha
egy gyerek minden tanár óráján „rendetlenkedik” (alacsony megkülönböztethetőség)
akkor ezt feltehetően az ő személyiségvonásaival magyarázzuk (belső ok), és nem a tanárok viselkedésével vagy a szituáció valamely sajátosságával. Ha viszont ez a „rendetlen”
viselkedés csak egy bizonyos tanár óráján fordul elő (magas megkülönböztethetőség),
akkor inkább a külső tényezőkben keressük a magyarázatot, mint például a tanár viselkedése, a kettőjük kapcsolata.
Ahhoz, hogy egy tanár helyes információ birtokába jusson a megkülönböztethetőségre vonatkozóan, elengedhetetlen, hogy kollégáit is megkérdezze az adott gyerek viselkedésével kapcsolatos tapasztalataikról. Amennyiben kiderül, hogy a megkülönböztethetőség magas, azaz csak (vagy főleg) neki van gondja a gyerekkel, akkor érdemes további
konzultációval segítséget kérnie azoktól a tanároktól, akik jól tudnak bánni a számára
problémás tanulóval. Ezt a társas támogatási lehetőséget a tanárok valamiféle szemérmességből vagy rosszul értelmezett büszkeségből általában nem használják ki.
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Konzisztencia (állandóság)  Ennek mértéke attól függ, hogy a személy ugyanilyen hely-

zetben korábban hogyan viselkedett. Ha egy gyerek minden eddigi matematikadolgozata
kettesre sikerült, és ír egy ötös dolgozatot (alacsony konzisztencia), akkor azt inkább
helyzeti, külső tényezőkkel magyarázzuk (puskázott, lemásolta stb.), mint személyes,
belső tényezőkkel. Ha viszont a sok kettes után ismét gyenge teljesítményt ért el (magas
konzisztencia), akkor azt a képességeivel, az erőfeszítés hiányával, tehát a diák belső tulajdonságaival fogjuk magyarázni. Fontos azonban tudnunk, hogy ez az attribúciós logika
nem minden esetben felel meg a valóságnak. Előfordulhat, hogy egy kiugróan jobb teljesítmény hátterében sikeres felkészülés, komolyabb erőfeszítés áll, és nem a szokásos attribúciós logika alapján várható külső tényezők!
Kelley modellje eligazodási keretet nyújt ahhoz, hogy a viselkedésben szerepet játszó
tényezőket összefüggéseikben lássuk, és ötleteket szerezzünk a problémás osztálytermi
helyzetek megoldásához (lásd 24.2. táblázat).
24.2. TÁBLÁZAT  Attribúciós következtetések Kelley háromdimenziós modellje alapján

Mi az oka annak, hogy az egyik diák, János beszélget az órámon padtársával?
Konszenzus

Megkülönböztethetőség

Csak ő beszélget

János mások óráján is folyamatosan beszélget

Csak ő beszélget

János mások óráján nem beszélget

Csak ő beszélget

János mások óráján nem beszélget
János mások óráján nem beszélget

A többi tanuló is
beszélget
A többi tanuló is
beszélget

János mások óráján is folyamatosan beszélget

Konzisztencia

Következtetés

János mindig be- János jellemzői
szélget az órá(motiváció, szocialimon
zációs problémák,
unalom)
János mindig be- Jánosnak az én
szélget az óráórámmal van baja
mon
(tanulási és tanárdiák problémák)
János csak a mai János aktuális probórán beszélget
lémái
János mindig be- Az én tanításommal
szélget az órávan a baj
mon
János mindig be- A „tanítási helyzet”
szélget az óráváltja ki a viselkedést
mon

Pedagógiai
tanulság

10., 37., 38. fejezet

15., 28. fejezetből a
tanár-diák viszony
27. fejezet
28. fejezet
(óraszervezés)
21., 28. fejezet
(az iskolával egészében baj van – talán
az egész könyvet
ajánljuk)

Az eddigiekben tárgyalt elméletek közös előfeltevése, hogy az ember racionális lény,
gondolkodása leírható logikai szabályokat követ. Az attribúciós kutatások – ahogy a
hétköznapi tapasztalataink is – arra engednek következtetni, hogy ez nem mindig van
így. Sokszor olyan ítéletet alkotunk, olyan következtetést vonunk le, ami valójában se
nem logikus, se nem helyénvaló. Valami miatt mégis ez tűnik kedvezőnek számunkra.
A továbbiakban áttekintjük az attribúciós folyamatok jellegzetes hibáit, torzításait.
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Az attribúciós folyamatok jellegzetes hibái
Ezek a hibák olyan torzításokat jelentenek, melyek bizonyos szabályok szerint befolyásolják az észlelést és az oksági következtetések levonását.
Az alapvető attribúciós hiba  Ez arra a tendenciára utal, hogy az emberek hajlamosak
túlhangsúlyozni a belső tényezők szerepét a viselkedés okainak megítélésében. Jones és
Harris ezt még abban az esetben is ki tudta mutatni, amikor a személyek úgy tudták, hogy
a másik nem önként, hanem kényszer hatására tette, amit tett (Hewstone–Antaki 1995;
Ross 1991). Amikor például egy gyerek verekedésbe keveredik egy másikkal, hajlamosak
vagyunk az okot a verekedést kezdeményező gyerek személyiségében keresni: „X. egy
agresszív gyerek” – mondjuk ilyenkor.
A cselekvő-megfigyelő torzítás  Ez lényegében magyarázza az alapvető attribúciós hibát és a saját viselkedésünkkel kapcsolatos attribúciós torzítások egy részét is. A cselekvő-megfigyelő torzítás arra utal, hogy saját viselkedésünket sokkal gyakrabban magyarázzuk külső, helyzeti okokkal, mint a másokét. Kísérleti helyzetek sorában bizonyították,
hogy a személy mindig azt teszi felelőssé egy eseményért vagy következményért, amire a
figyelme irányul (Forgács 1989). Amennyiben mi magunk vagyunk a cselekvők, akkor
figyelmünk fókuszában a környezet áll, míg ha a másik személy cselekvését szemléljük,
akkor a személy kerül a figyelem középpontjába, következésképpen a cselekvés okát is
benne, az ő jellemzőiben keressük.
A konszenzusinformáció elhanyagolása  Kahneman és Tversky hívták fel a figyelmet

arra a jelenségre, hogy amikor valamivel kapcsolatban ítéletet alkotunk, gyakran egyetlen
esetből vonunk le általános következtetést, és figyelmen kívül hagyjuk a reális statisztikus
információt. Ez a fajta hiba jellemző leginkább a sztereotip ítéletalkotásra, amikor például
azt mondjuk: „Nem csoda, hogy rosszul vezet, hisz nő.” Ilyenkor figyelmen kívül hagyjuk
azt a konszenzusinformációt, miszerint semmiféle statisztika nem támasztja alá, hogy a nők
több balesetet okoznának vagy lényegesen gyakrabban szegnék meg a szabályokat.

Túlzott mértékű konszenzusészlelés  Ebben a torzításban az a meggyőződésünk játs�-

sza a főszerepet, hogy mások is hozzánk hasonló módon viselkednek vagy gondolkodnak
egy kérdéskörről. A köztudatban is elterjedt nézet, hogy az a normális, aki olyan módon
viselkedik, mint a legtöbb ember. Ezzel a torzítással tehát saját személyiségünket védjük,
ezért ezt önkiszolgáló torzításnak is nevezzük. Elsősorban tehát olyan helyzetekben alkalmazzuk, amikor úgy érezzük, hogy védekeznünk kell, akár saját magunk, akár a többiek
előtt. Ilyenkor gyakran mondjuk: „Mindenki ezt tette volna az én helyemben.”
Az igazságos világba vetett hit mint attribúciós torzítás  Mások kudarcait, szerencsétlenségét, szenvedését látva inkább az illetőt tesszük felelőssé, mint a körülményeket. Ez
az attribúciós hiba szintén énvédő jellegű. Megnyugtató dolog azt gondolni, hogy ha va-
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laki bajba kerül, azt kizárólag belső tulajdonságainak köszönheti. Ha ezt elhisszük, akkor
nem kell arra gondolnunk, hogy ez a kellemetlen esemény velünk is előfordulhat. Lerner
szerint az emberben nagyon erős tendencia él arra, hogy megőrizze azt a hitét, hogy a világ jó és igazságos, amelyben csak a rosszak bűnhődnek, míg a jók elnyerik jutalmukat
(Forgács 1989). Ez tulajdonképpen az alapvető attribúciós hiba alesete. Hiszen arról van
szó, hogy ami a személlyel történik, azért hajlamosabbak vagyunk őt magát felelőssé tenni. Például, ha egy gyereknek eltűnik a nagyon drága és nagyon divatos órája a tornatermi
öltözőből, akkor gyakran az az első reakciónk, hogy minek hozta magával, minek vetetett
ilyen drága holmit stb. Esetleg csak később jut eszünkbe, hogy nem ez az igazi probléma,
hanem az, hogy a gyerekek nem tisztelik egymás értékeit.
Énvédő torzítások  Általában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden helyzetben tudatosan, logikusan, tervszerűen cselekszünk. Ha ez így van, akkor viszont semmi
szükség arra, hogy magyarázatot adjunk saját viselkedésünkre. Mégis érdemes azon eltűnődni, hányszor tesszük fel magunknak a kérdést egy-egy esemény után: „Miért tettem?”
„Miért mondtam?” A válaszok ilyenkor nagyon hasonló mechanizmus alapján születnek,
mint amikor mások viselkedését próbáljuk megindokolni. Azonban lényegesen gyakrabban lépnek be ún. énvédő torzítások, amelyek célja a saját magunkról kialakított kép megőrzése. Ez különösen igaz a siker-kudarc attribúcióra, a szociálisan nemkívánatos viselkedéseink indoklására.

A sikerek és kudarcok problémája: a teljesítményattribúció jellegzetességei
Életünkben kiemelt jelentőséggel bírnak a sikerek és a kudarcok. Az, hogy ezekben a
helyzetekben milyen okokat tételezünk fel saját viselkedésünk és mások viselkedésének
hátterében, nagymértékben összefügg személyiségünkkel, és meghatározó szerepet játszik a további sikerek elérésében és a kudarcokkal való megküzdésben is. Az iskolában
mint szociális közegben kiemelt jelentősége van annak, hogy ki miben és milyen mértékben sikeres. A gyerekek sikerei és kudarcai összefüggnek a tanárokéval, és mindez
minősíti az iskolát, és gyakran annak vezetőjét is. Ezért tartjuk kiemelt jelentőségűnek
ezt a témát.
Kelley és Michaela (1984) összefoglaló tanulmányukban számszerűen kimutatták,
hogy a siker és a kudarc attribúciójával kapcsolatos legtöbb kutatás azt az eredményt hozta, hogy más, általunk nem ismert személyek sikereit általában belső, személyes okoknak
tulajdonítjuk (képességek, erőfeszítés), míg a kudarcaikért inkább egyéb, külső tényezőket teszünk felelőssé. Ezt a tisztának tűnő képet azonban átszínezi néhány egyéb tényező,
melyek hatására az attribúciós folyamat eredménye másként alakulhat.
A teljesítménymotiváció mint személyiségvonás  A teljesítménymotiváció mint személyiségvonás (Maehr–Sjorgen 1983) arra utal, hogy adott feladathelyzetben mit tekint
a személy elsődleges célnak. Azokat az embereket, akik ilyen helyzetben elsődlegesen a
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kudarc elkerülésére összpontosítanak, „kudarckerülőknek” nevezzük, míg akik minden
figyelmüket a siker elérésére irányítják, azokat „sikerorientáltaknak”. Ez a személyiségvonás kisgyermekkorunktól folyamatosan alakul, főként a szülők, nevelők, azaz a számunkra fontos személyek visszajelzéseiből, és alapvetően befolyásolja igényszintünket és a siker-kudarc attribúcióját is.
A különböző kutatások során azt találták, hogy a sikereinket többnyire belső, míg kudarcainkat főként külső okokkal magyarázzuk (Kelley–Michaela 1984). Ezzel szemben az
a gyerek vagy felnőtt, aki fél a kudarctól (kudarckerülő személyiség), hajlamos minden kudarcát és minden sikerét külső körülményeknek tulajdonítani. Ezzel megvédi magát attól,
hogy a kudarcokat el kelljen ismerni, és ennek az az ára, hogy a sikereket sem tekinti saját
belső tulajdonságai, képességei, erőfeszítései következményének. Így azonban nem éli meg
azt az elégedettséget, büszkeséget, melyet sikerélménynek szoktunk nevezni, ezért nincs
miből erőt merítenie a következő teljesítményekhez sem (lásd még a 10. fejezetet).
A külső kontroll szerepe a siker és kudarc attribúciójában  Saját sikereink attribúciójá-

ban nagymértékben szerepet játszik a külső kontroll jelenléte, illetve hiánya. Egy gyerekben, aki fölött a felnőttek erős, folyamatos kontrollt gyakorolnak, például állandóan ellenőrzik, mindennap kikérdezik, mindennap vele tanulnak, fokozatosan kialakíthatják
azt az attribúciót, hogy a sikerek vagy a teljesítmény ennek a külső segítségnek köszönhető. Az önmagáról kialakított kép részévé válik az a tapasztalat, hogy „Én nem tudok egyedül tanulni, teljesíteni.” Ez pedig önbizalom-csökkenéshez, az új, bizonytalan helyzetektől való félelemhez vezet. A külső kontroll fokozatos csökkentésével elősegíthetjük a másik emberben (gyerekben) a belső motiváció és felelősség kialakulását.
Ezeket a szempontokat is figyelembe vette Weiner a teljesítmény attribúciójával
kapcsolatos elméletében. Úgy vélte, hogy egy teljesítményhelyzetben elszenvedett
kudarc vagy megélt siker után a személy további motivációja alapvetően azon múlik,
hogy milyen okokkal magyarázza a teljesítményt. Elméletében felhívta a figyelmet

24.2. KÉP  „Jó lesz ez így?”
A teljesítménymotivációt
nagymértékben befolyásolja a
fontos személyektől kapott
visszajelzés. A túlzott
elvárások szorongást
ébresztenek
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arra, hogy a korábbi kutatásokban alkalmazott külső-belső dimenzió az okoknak csupán egy jellemzője, amelyet szerinte további két fontos dimenzió mentén lehet leírni.
Ennek megfelelően szerinte bármely ok három dimenzió mentén jellemezhető:
 Külső-belső. Ilyen lehet a feladat nehézsége (külső) vagy az erőfeszítés (belső).
 Állandóság (stabilitás)-változékonyság. Ilyen lehet például valamilyen velünk született

tehetség (stabil) vagy egy aktuálisan rossz érzelmi állapot (változó).

 Ellenőrizhetőség-ellenőrizhetetlenség. Ilyen lehet például a kitartó gyakorlás (ellenőriz-

hető) vagy a tanár hangulata (ellenőrizhetetlen).

Úgy találta, hogy a motiváció alakulásában nem is az ok külső-belső jellege a döntő, hanem
az okok ellenőrizhetőségének és változó vagy stabil voltának van lényegesebb szerepe.
Egy példán szemléltetve Weiner modelljét: Ha egy gyerek valamilyen teljesítményhelyzetben elszenvedett kudarc után úgy gondolja, hogy neki nincs tehetsége az
adott tárgyhoz; továbbá úgy véli, hogy a tanár sem kedveli (állandó, ellenőrizhetetlen, belső ok); ez esetben bizonyára kisebb motivációval kezd a tanuláshoz, mint ha
úgy ítéli meg, hogy azért nem lett jó a dolgozata, mert nem tanult eleget, mivel vendégek voltak náluk (változó, külső, ellenőrizhető ok). Az első esetben nyilván sokkal
kisebb teljesítménymotivációra számíthatunk, mint a második esetben (Hewstone
1995).
Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a tanult tehetetlenség fogalma, amelyet Seligman írt le
elsőként. Állatokkal, majd később emberekkel végzett kísérletekben is bebizonyosodott, hogy ha ismételten azt tapasztaljuk, hogy nincs hatalmunk egy kellemetlen helyzet elhárítására, akkor olyan szituációkban sem teszünk erőfeszítést saját körülményeink javítására, amikor már lehetőségünk nyílik rá. Ez a hatás akkor is fellép, ha csak
a személy értékeli ellenőrizhetetlennek a helyzetet, holott az valójában nem az. Ez a
meggyőződés az ún. depresszív attribúció (Smith–Mackie 2001). Előfordulhat olyan
iskolai helyzet, amelyben a gyerekek ilyen depresszív attribúcióval élnek. Ha például
úgy ítélik meg, hogy akármit tesznek, akkor sem kapnak jobb jegyet, mert például egy
tanár velük megkülönböztetetten szigorú, vagy egyszerűen a „buta”, „lusta” kategóriába (skatulyába) sorolta őket. Az igazságtalanul vagy nem kiszámíthatóan érvényesülő
követelmények és értékelés a gyerek szempontjából a hatalomgyakorlás egyik destruktív módja. A pedagógiai szakzsargon is árulkodik erről a jelenségről. Az, hogy a
jegyet a tanárok „adják” („egyest adok”, „megbuktatlak”), azt a szimbolikus üzenetet
hordozza, hogy az értékelés nagyobb mértékben múlik a tanár jó szándékán, mint a
diák teljesítményén. Egy friss hazai kutatás eredményei szerint a megkérdezett gyerekek és tanárok egyetértettek abban, hogy a felnőttkori sikerességet nagymértékben
meghatározzák az intellektuális képességek, ugyanakkor szerintük ez nem függ össze
az iskolai előmenetellel (Szabó 2004). Kérdés akkor, hogy mire „kapják” a diákok a
jegyet a magyar iskolákban? (Bővebben lásd a 28. fejezetben.) Lényeges tehát, hogy
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olyan tanulási helyzetet teremtsünk verbálisan és valóságosan is az iskolában, amelyben a gyerekek egyértelmű és általuk kontrollálható kapcsolatot látnak a tudás és az
értékelés között.


A SÉMÁK ÉS FORGATÓKÖNYVEK SZEREPE A SZOCIÁLIS
MEGISMERÉSBEN

A szociális megismerés másik nagy területe (a személyészlelésen túl) a helyzetek megismerése és megértése. A változó szituációkhoz való rugalmas alkalmazkodás fontos feltétele, hogy valamilyen szervezett tudással rendelkezzünk a minket körülvevő világ eseményeiről, ismétlődő helyzeteiről, az azokban elvárt viselkedésekről. Ebben vannak segítségünkre a sémák és forgatókönyvek (scriptek).
A sémák mentális struktúrák, melyek a korábban megszerzett ismereteink elraktározott, szervezett rendszerét képezik (Fiske 1991; Markus–Kitayama 1991; Atkinson et
al. 1993). A forgatókönyvek (scriptek) egyszerűbb sémák, amelyek bizonyos szokványos
helyzetek, események lépéseinek „leírását” tartalmazzák (Abelson 1991).
Sémáink és forgatókönyveink működését gyakran tapasztalhatjuk a mindennapok során. Például, ha egy barátunk meghív bennünket a születésnapi bulijába, azonnal azon
kezdünk gondolkodni, hogy milyen ajándékot veszünk, mibe öltözünk, esetleg kivel megyünk a bulira. Azaz, aktiváljuk a „születésnapi buli” sémánkat. Mivel azonban egy ilyen
séma nagyon sok információt tartalmazhat, lehet, hogy kérünk még néhány támpontot,
hogy pontos forgatókönyvet kapjunk a várható helyzetről. Megkérdezzük, hogy hányan
lesznek, hol tartják stb. De nem tudhatunk mindent előre (miben lesznek mások, mit
visznek stb.). Mégis általában elég jól meg tudjuk tervezni a viselkedésünket. A kapott
válaszok alapján a bővebb „születésnapi buli” sémán belül aktiválunk egy konkrétabb forgatókönyvet: a „születésnapi kerti parti a vagány haverokkal” címűt. A sémák tehát abban
segítenek, hogy viszonylag kevés információ alapján is a helyzethez megfelelő viselkedést-akciót tudjunk tervezni vagy kivitelezni.
Az emlékezet működésével kapcsolatban Bartlett mutatott rá a sémák szerepére, míg
Piaget a kognitív fejlődésben betöltött szerepüket tárta fel (Atkinson et al. 1993). A továbbiakban bemutatjuk a sémák és forgatókönyvek működését a társas megismerés kontextusában.

A sémák kialakulása
Amikor megszületünk, még nem rendelkezünk semmilyen tudással arról, hogy milyen a
világ, amelybe érkeztünk, milyen emberek, szokások vesznek minket körül. A szocializáció az a folyamat, melynek során fokozatosan elsajátítjuk azokat az ismereteket, melyek a
későbbiekben lehetővé teszik, hogy jól beilleszkedjünk az adott kultúrába, társadalomba,
amelyben élni szeretnénk (Bagdy 1986; Goslin 1976). Ennek a tanulásnak leggyakoribb
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formái az utánzás, a modellkövetés, az azonosulás és a belsővé tétel: az asszimiláció és
akkomodáció. Ezt segítik elő a környezetből jövő megerősítések, jutalmak és büntetések
(Bandura 1989).
A viselkedési normákat, a helyes viselkedés egységeit azonban nem elemenként raktározzuk el, hanem értelmes egésszé szervezzük (kategorizáljuk), személyekhez, helyzeti
jellemzőkhöz kapcsoljuk. Ez a mentális tevékenység a sémák kialakításának folyamata.
Például: a gyerekek, amikor először mennek iskolába, többnyire még nem rendelkeznek kidolgozott „iskola” sémával. Nem ismerik az órai viselkedés forgatókönyvét. Az első
osztályosokat tanító tanárok jól tudják, hogy milyen hosszadalmas és fáradságos munka
ezeknek a szabályrendszereknek és viselkedésegységeknek az elsajátítása. Fontos, hogy
adjunk kellő időt ezek kialakulásához, és vegyük figyelembe, hogy ez is tanulási folyamat,
mely komoly megterhelést jelent a gyerekeknek, különösen akkor, ha az iskolai normáktól nagyon eltérő szociális közegben nevelkedtek. Nagyon nehéz ezzel párhuzamosan új
tananyagot, konkrét ismereteket is elsajátítani.

A sémák fejlődése, változása
A sémák kezdetben nagyon egyszerűek, és gyakran csak egyetlen szituációra vagy személyre vonatkoznak, majd a tapasztalatok hatására egyre gazdagabbá válnak. Az autóvezetés elsajátítása során kezdetben csak azt az autót „tudjuk” vezetni, amelyiken gyakoroltunk. Később a gyarapodó tapasztalatok hatására általános „autóvezetés” sémánk alakul
ki, amelybe sokféle típus, márka, váltó stb. belefér. Ugyanakkor az életkor és a tapasztalatok előrehaladtával csökkenhet a nyitottságunk, nehezen építünk be új elemeket a hosszú
évek alatt kialakított sémáinkba. Ilyenkor a sémáink ugyan gazdag tartalmúak, de már
merevvé válnak. Ezért van az, hogy az idősebb emberek számára sok, a fiatalok által teljesen normálisnak tartott viselkedés nem helyénvaló.
Például a legtöbb idős ember egyetért abban, hogy a házasságkötés sémájába a megfelelő menyasszonyi ruha (fehér, hosszú, fátyollal), násznép, nagy ünnepség, töltött
káposzta stb. tartozik bele. Számukra nem is „igazi” az az esküvő, ami például egy
helikopterből kiugorva vagy egyszerű utcai ruhában, két tanú előtt zajlik.
A sémák bizonyos megerősödése, rugalmatlanabbá válása az életkorral elkerülhetetlen,
de akinek folyamatosan változó élethelyzetekhez, felnövekvő új generációkhoz kell alkalmazkodnia, annak fontos megőriznie rugalmasságát ebben a tekintetben is. Sokszor már
nem lehet a helyzetet igazítani a sémákhoz, olyankor érdemes a sémánkat alakítani a
helyzetnek megfelelően.
Erre van szükségük például azoknak a tanároknak, akik hosszú ideig csak „kicsiket”
vagy csak „nagyokat” tanítanak, és a „tanítás”-sémájuk erre a korosztályra kidolgozott. Ha
ők valamilyen ok miatt más életkorú gyerekeket kezdenek tanítani, például a nyolcosztályos gimnázium első évfolyamát az érettségiző tanulók után, akkor bizony ki kell bővíteni
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a tanítással kapcsolatos szervezett tudásukat. Ez annál nehezebb, minél fejlettebb, régebbi sémával rendelkezik a személy. A sémák egymáshoz „csiszolása” a pedagógiai munka
egyik legnehezebb része. Érinti attitűdjeinket, értékeinket, világszemléletünket és gyakran énképünket is. De amennyiben nincs bennünk rugalmasság a gyorsan változó kor
új helyzeteinek, ideáljainak megértéséhez, akkor egyre nagyobb generációs szakadékot
fogunk érezni tanítványaink és magunk között, és ezzel elveszíthetjük azt az esélyt, hogy
a legfontosabb értékeinket átadjuk nekik (lásd még a 28. fejezetet).


ZÁRÓ GONDOLATOK

A fejezet során megkíséreltük az olvasót elkalauzolni a szociális megismerés, az emberek,
kapcsolatok és helyzetek megértésének izgalmas és színes világába. A tájékozódáshoz elméletekkel, példákkal igyekeztünk támpontokat, „lámpásokat” adni. A szociális megismerés törvényszerűségeinek tudatosítása hatékony segítőtársunk lehet mások és saját
viselkedéseink jobb megértésében, és segíthet elkerülni a társas érintkezés csapdáit.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a fejezetben bemutatott észlelési, ítéletalkotási
torzítások minden embernél előfordulnak. Nem érdemes arra energiát fordítani, hogy
ezeket kiiktassuk az életünkből, esetleg letagadjuk létezésüket, tévedhetetlennek tartva magunkat. A professzionális szakembertől azonban elvárható, hogy tisztában legyen
ezekkel a mechanizmusokkal, és törekedjen arra, hogy a tudatosítás révén kiküszöbölje
ezek hatását, amikor fontos ítéleteket alkot, értékel vagy megtervez egy nevelési akciót.

 KULCSFOGALMAK
személypercepció  holdudvarhatás  implikált személyiségelméletek  kategória,
kategorizáció  attribúció  alapvető attribúciós hiba  séma  sztereotípia  Pygmalion-hatás  forgatókönyv

 KÉRDÉSEK
1. Hogyan lehet kiküszöbölni és/vagy kezelni az első benyomás befolyásoló hatását egy iskolai helyzetben?
2. Hogyan érdemes értékelni az attribúciókról tanultak alapján egy diák teljesítményét, hogy az motivációnövekedést eredményezzen, különösen, ha gyenge
teljesítményről van szó?
3. Hogyan lehet elkerülni a „skatulyázást” a pedagógus pályán?
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 AJÁNLOTT IRODALOM
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 BEVEZETÉS
A szülőkkel való kapcsolattartás, a családdal való együttműködés nem kön�nyű területe a pedagógusi munkának. Akár a pályán levő, gyakorlott pedagógusokat kérdezzük arról, hogy milyen területen vannak leginkább nehézsé-
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geik, akár a pályakezdőket, hogy hogyan érzik, mire készítették fel legkevésbé
a tanári feladatok közül, akkor az adminisztráció után a szülőkkel való kapcsolatot említik másodikként (N. Kollár 2008). Ha az adott terület fontosságát, és
azt is számba vesszük, hogy mekkora hiányosságot érzékelnek az igényükhöz
képest, akkor már ugyan megelőzi a szülőkkel való kapcsolat kérdését az átlagtól eltérőkkel, a gyengén teljesítőkkel, problémás tanulókkal és a tehetségesekkel való bánásmód, valamint a csoport irányítása és a fegyelmezés kérdése, de még így is jelentős helyet foglal el a sorban a szülőkkel való kapcsolattartás problémája. Úgy érzik, ezen a területen is nagy a tanárképzés
adóssága. Érdekes, de talán érthető, hogy a tanárjelöltek még kevésbé érzékelik a szülőkkel való kapcsolat fontosságát, mint a gyakorló pedagógusok
(N. Kollár 2011), és ez egyszersmind magyarázatul is szolgál arra, hogy miért
térünk ki ebben a könyvben külön is a szülők és iskola kapcsolatára.
Ahhoz, hogy megértsük az együttműködés nehézségeit, érdemes két
szempontot mérlegelni: az iskolai és családi nevelés közti pszichés különbségeket valamint a szülők és a pedagógusok nézőpontjából adódó percepciós
eltéréseket. Ebben a fejezetben ezt a gondolatmenetet követjük és az iskolai
és a családi nevelés különbözősége kapcsán kitérünk arra a kérdésre is, hogy
milyen iskolai elvárások befolyásolják a tanulók iskolai sikerességét. Végezetül a pedagógusok és a szülők közti kapcsolat építésének jó gyakorlatára hozunk példákat.



KÜLÖNBSÉGEK A CSALÁDI ÉS ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓBAN

Az iskolába lépés, valamint az átmenetek a különböző oktatási formák és az iskolatípusok
közt nemcsak a diákoknak jelentenek kihívást, hanem a családnak is. Így van ez akkor is,
ha a gyerek már az óvodában megtapasztalja az intézményes nevelés bizonyos sajátosságait. Az óvodában a pedagógus és a szülők közti kapcsolattartás leggyakoribb, és a szülők
által nagyon kedvelt formája az a kötetlen, egy-két perces beszélgetés, amit érkezéskor és
délután váltanak a pedagógusokkal. Ez személyessé teszi a gyerekkel való bánásmódot,
mind a szülő, mind az óvópedagógus közvetlenül értesül azokról a fontos eseményekről,
amelyek a kisgyermek mindennapjaiban a másik helyszínen történtek.
Az iskolába lépés éles váltást hoz ebben is, még akkor is, ha számos kezdeményezés
van az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére.
Számos elméleti és gyakorlati vonatkozású összefoglalót találhatunk az iskolai és családi szocializáció különbségeivel kapcsolatban. Jelen kötetben első sorban Asp és Garbarino (1988) munkájára támaszkodunk.
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Az iskola eltérő társas közege
Mind a viselkedésszabályozás módszereinek megválasztását, mind a személyek közötti
kapcsolat jellegét alapvetően meghatározza, hogy az iskolában sokkal több személy közti
interakció zajlik, mint a családban. Amikor szabályokat hozunk az iskolai környezetben,
mindig azzal a problémával kell számolni, hogy sok gyereket egyszerre kell irányítani.
Ezért a kontroll mindig sokkal nagyobb, mint a családban, és hozzátehetjük, mint az óvodában is, mivel sokkal célirányosabb és időben is kötöttebb az iskolai élet. Mégis a nagy
különbség a családi szocializációhoz képest van. A vacsoraasztalnál nem okoz gondot, ha
a gyerekek néha egymás szavába vágnak, és a szülő egy szempillantással jelezni tudja, ha
egy gyerek viselkedése az adott pillanatban nem tolerálható. Így a szabályok az itt és most
helyzetekben alakíthatóak. Az iskolai helyzetben erre nincs mód, ahhoz, hogy gördülékenyen folyhassanak le a tanítási helyzetek, átható szabályok kellenek, amelyek generálisan
érvényesek – például a szókérés jelentkezéssel – és amelyek eredményeként nem kell újra
és újra szabályozni a helyzeteket. Az iskolai nagyobb szabályozottság összefügg a felnőtt-gyerek aránnyal is. A nevelési-oktatási intézményeket szokták is a pedagógus-diák
aránnyal jellemezni. Minél nagyobb a felnőttek aránya, annál inkább mód lehet az egyéni
megoldásokra. A magyar iskolákban a felnőtt-tanuló arány egy pedagógusra tizenegy
gyermek körül van (Hermann 2007), míg a családokban ez tipikusan egy az egy arány.

A társas kapcsolatok jellege
Különbözik a szociális kapcsolatok jellege is. Az iskolában ezek tipikusan rövidebb élettartamúak, egy-egy tanítási évre, esetleg évekre szólnak, de utána kötelezően bekövetkezik
az elválás.
Egy nagyon lelkes fiatal tanítóval történt, hogy elballagtatta az első, nagyon szeretett
osztályát, majd szeptemberben újra elsősöket kapott. Nagy szeretettel és sok-sok ötlettel készült a fogadásukra, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az iskolakezdésük. Bábparavánt épített, berendezett egy pihenő sarkot, és sok-sok mesés elemet vitt
nemcsak az oktatásba, de a terem berendezésébe is. A kicsiket szünetben sem hagyta
egy pillanatra sem magukra. Az első hét vége felé történt, hogy éppen rajongva tódulták körül szünetben a tanári asztalt és a tanító nénit, amikor beállított lelkesen
köszöntve a tanító nénit a volt osztályából úgy tíz gyerek. Érdekes volt látni arcukon
a csalódást, amikor felmérték, hogy a hőn szeretett tanító nénijük más egy másik csoport felé fordul ugyanazzal az odaadással, amivel feléjük irányult még alig három hónapja is. A tanító nénin is látszott a kínlódás, hogy szeretné ugyanazt a figyelmet
nyújtani a volt tanítványainak, amit eddig, de már nem lehet, hiszen itt ez az új csapat, akik éppoly aranyosak, és most már ők az ő gyerekei.
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Az iskolában ez az élet rendje, hogy teljes odaadással kell a tanítványokra figyelni, de
csak addig, amíg rá vannak osztva, és ha tanárváltás van bármely okból, akkor már nem is
etikus „elszeretni” az új tanártól a gyerekeket. A családi kapcsolatok ezzel szemben örökre szólnak, és ha ezek megszakadnak, például válás miatt, az komoly lelki sérüléseket is
okozhat. Éppen ezért a kapcsolat jellege is más, a családban az érzelmek kifejezése nemcsak elfogadott, de elvárt. Ennek megvannak a családi rítusai, elköszönéskor puszi vagy
egy simogatás, a kapcsolat egészséges esetben meleg, a gyerek függő viszonyban van a
szülőtől és a kapcsolatnak általában játékos jellege is van. Nemcsak szabad, de kívánatos is, sőt elvárt az érzelmek, a melegség kifejezése, szóban vagy gesztusokkal. A pedagógussal való kapcsolat jellege azonban más. Ebben van helye érzelmeknek, de azok nyílt
kifejezése sokkal visszafogottabb, más rítusokat követ. Például a szülő iránti szeretetet
gyakran érintéssel fejezi ki a gyermek, míg a tanító iránti pozitív érzelmeit a pontos, lelkes
munkavégzéssel, jelentkezéssel, jó teljesítménnyel igyekszik kimutatni. Még első osztályban sem szokás csak úgy megölelni a tanítót vagy azt mondani neki, hogy „Marika néni
én téged úgy szeretlek!”. A tanár-diák kapcsolat barátságos jellegét a jó együttműködés a
kölcsönös figyelem és tisztelet jelei alapján lehet azonosítani.

Az elfogadás feltétele
A családban a gyereket azért fogadják el, mert ő mint személy fontos a családtagok számára, az elfogadás alapja az, hogy „ki ő?”. Egészséges családi környezetben a rogersi értelemben vett feltétlen elfogadás érvényesül (lásd 18. fejezet), a gyermek az összes gyengeségével együtt értékes a szülők számára.
Az iskola azonban a teljesítményen keresztül ítéli meg a gyermeket, az a fontos, hogy
„mit tesz?”, milyen eredményeket ér el. A pedagógusok törekszenek a tárgyilagos bírálatra, még akkor is, ha a gyerek egyéni képességeihez igazítják az elvárásszintjüket, és az
értékelés nem csupán arról szól, hogy az elvárt szinthez képest hogyan teljesít valaki, hanem a saját fejlődéséről is. Mindenképp van azonban egy objektív elvárási szint. Az értékelés ilyen értelemben nem egyénre szabott, a jeles, jó stb. teljesítményt a minősítő értékelés során adott mércékhez viszonyítjuk. Ez sok esetben maguknak a pedagógusoknak
is nehézségeket, szakmai dilemmákat okoz. Az értékelésnek egyszerre kellene két kritériumnak megfelelni: egyrészt az osztályzatokkal objektív visszajelzést kellene adni a diák
tényleges teljesítményéről a család és a tanuló felé egyaránt, másrészt el kellene érni, hogy
a visszajelzés további erőfeszítésekre motiválja a diákot. A kétféle elvárás gyakran ellentétes osztályozási stratégiát követelne meg. Néha előfordul, hogy az objektíve elégséges
teljesítményre jó lenne négyest adni, mert a teljesítmény a diák korábbi eredményeihez
képest kiugró, és a befektetett munka hatalmas.
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A teljesítmény közönség előtt zajlik
Sok szülő számol be arról, hogy a gyermeke otthon a lecke felmondásakor képes összeszedetten és folyamatosan elmondani a tanultakat, az iskolában azonban mélyen ez alatt
a szint alatt teljesít. Ennek számos oka lehet (pl. a szülő rögtön a tanulás után kérdezi ki a
leckét, esetleg a sokkal többet segít visszajelzéseivel, mint majd az órán a tanár stb.), ezektől most eltekintünk. Van azonban egy olyan jellemzője az iskolai életnek, amely nagymértékben befolyásolja a teljesítményt, nevezetesen, hogy, a „produkció” mindig csoport
előtt zajlik az iskolában, és sokkal intenzívebb a nyilvános kiértékelés „veszélye” is. Bármit
tesz egy gyermek, azt az egész osztály figyelme kíséri, kudarcai és a sikerei egyaránt nyilvánosak. Ez nagyon különböző hatást gyakorol a gyermek teljesítményére. Van, akit szinte lebénít egy nehezebb feladat során, és van, akit kifejezetten ösztönöz – különösen, ha a
teljesítménye kiváló –, hogy a társak figyelemmel kísérik a teljesítményét.
Abban is különbség van a családi és intézményes helyzetek közt, hogy a szelf szociális komponense sokkal hangsúlyosabb az óvodában/iskolában, mint a családban. Az iskolai közegben leginkább azokat a tulajdonságait ismerik és tartják számon a diákoknak,
amelyek arról szólnak, hogy a kortársakkal és a felnőttekkel hogyan lépnek interakcióba,
mennyire nyitottak vagy félénkek, segítőkészek, versengőek vagy magányosak. A családi
kapcsolatokban sok más vonásnak is meghatározó szerepe van.

Az egyenlő bánásmód kérdése
A családban a „normális” az, hogy mindenkit másként kezelünk. Aki fáradékonyabb, annak több pihenést biztosítunk, aki ingerkereső, annak több érdekes, változatos programot szervezünk. Természetesnek vesszük, hogy az egyik gyerek már hatévesen zenét tanuljon, a másik meg egész délután a nagypapával barkácsoljon. Az iskolában ezzel szemben kisebb-nagyobb megszorításokkal, de mindenkinek ugyanazokon a foglalkozásokon
kell részt vennie, és hiába jelent az egyiknek sokkal nagyobb erőfeszítést ugyanaz a teljesítmény, az értékelés kritériumai, mint az elfogadásnál már szóba hoztuk, ugyanazok.
A „fair” magatartás és az egyenlőség így a tanár részéről az azonos követelményeket és
azonos értékelést jelenti, míg a családban könnyebben megvalósítható a személyhez igazított elvárás, amit az is megkönnyít, hogy a családban a gyermekek közti korkülönbség
eleve eltérő bánásmódot indokol.

A családban megszerzett szerepek az iskolában nem működnek
Néha a beilleszkedési problémákat a gyermek számára az is jelenti, hogy a családban
megszerzett szerepek nem működnek az iskolában. A családban központi helyzetben
levő gyerek – ami sok okból alakulhat ki, pl. egyetlen fiú a lányok közt, rég várt gyermek
stb. – az iskolában csak egy a sok közül, és ehhez nehéz alkalmazkodnia. Ez néha előnyök-
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kel is járhat, például egy családban alárendelt szerepű gyerek – aki a nagyobb és tehetségesebb testvér árnyékában nő fel – az iskolába kerülve kivívhat vezető szerepet is a kortársai körében.


AZ ISKOLAI ELVÁRÁSOK JELLEMZŐI A VISELKEDÉSSEL
KAPCSOLATBAN

Az iskolának számos elvárása van a diákokkal szemben, amelyeket nem deklaráltan, hanem csak a napi gyakorlatban megvalósítva érvényesít. Erre a jelenségre használja a pedagógiai szakirodalom a „rejtett tanterv” fogalmát (Szabó 1988). Ezek olyan szabályok az
iskola részéről, amelyeket a pedagógusok nem fejeznek ki nyíltan, vagy legalábbis nem
tanítanak direkt formában, hanem csak a büntetésekből és jutalmazásokból derül ki,
hogy a betartásukat elvárják a diákoktól. Gyakran ezek olyan elvárások, amiket korábban nyíltan közvetítettek, például az illedelmes viselkedés kritériumait. Egy évszázada
még illemtanóra is volt az iskolákban, napjainkban azonban azt, hogy milyen ruhában
nem illik járni vagy milyen szóhasználat a megengedett egy adott helyzetben, csak nagyon szélsőséges esetben tesszük szóvá. Ugyanakkor a pedagógusok hozzáállását a diákokhoz ez sokszor befolyásolja, ráadásul úgy, hogy ez gyakran a pedagógus számára sem
tudatosul.
Ilyen rejtett elvárások az iskola részéről a gyerek magatartásával kapcsolatban két
szempontból is érvényesülnek. Egyrészt bizonyos viselkedést kívánnak meg a diákoktól, másrészt a kognitív teljesítménnyel kapcsolatban fogalmaznak meg követelményeket
(Asp–Garbarino 1988). Nézzük előbb a magatartással kapcsolatos elvárásokat!
Az iskolás gyerek aktivitása legyen szándékos, nagyon specifikus és feladatorientált.
Amíg a családban természetes, hogy a szülő a gyermek érdeklődésének megfelelően
nyújtja az információkat, a gyerek világgal kapcsolatos kérdéseire próbál válaszolni, olyan
szabadidős programokat tervez, ami a gyerek érdeklődésének is megfelel (pl. a mozogni
szerető gyerekkel gyakran focizni megy, a csendben matatni szeretőnek inkább színező
könyvet vásárol), addig az iskola előírja a gyereknek, hogy mikor mivel foglalkozzon. De
nem csupán előírja, hogy kedden tíztől tizenegy óráig az emeletes törtekkel foglalkozzon,
de azt is elvárja, hogy mutasson is érdeklődést a tananyag iránt.
Követelmény az is, hogy amikor csoportban dolgoznak, vagy az osztály közösen vesz
részt egy órán, akkor legyenek csendesek, figyeljenek a tanításra, és legyenek egymással is
barátságosak. Ez utóbbi nem korlátozódik a tanórákra, szünetben is és az iskolán kívül is
elvárt az osztálytársak elfogadása és támogatása.
Az iskolába lépve meg kell azt is tanulni, hogy a helyes magatartásért újfajta jutalmak
és a hibázásért eddig ismeretlen büntetések járnak, amelyek általában szimbolikusak (fekete és piros pont, jegyek stb.).
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Egy elsős kislány örömmel újságolta hazafelé az iskolából az anyukájának, hogy ma
kapott olvasás órán egy boszorkány nyomdát. Anyukája elmagyarázta neki, hogy a
tündér, rózsa, király és királylány nyomda a jó munkáért jár, a boszorkány meg valami olyanért, amit ki kell javítani. A kislány viszont boszorkány nyomdát szeretett volna kapni, mert az összes többi már volt a füzetében. Csak egy dolgot nem tudott még,
hogy ezek a nyomdák azoknak a jegyeknek az előfutárai, amikről szintén meg kell
tanulnunk, hogy örülhetünk-e nekik – pl. a „jó”-nak, ami egyáltalán nem „jó”, ha mindenki más jelest ér el (vö. társas összehasonlítás, 22. fejezet).
Végül azt is meg kell tanulni, hogy a vágyakat és szükségleteket késleltetni tudja. Ez is jelentősen különbözik a családban tapasztal elvárásoktól. Nem lehet akármikor enni vagy inni,
nem állhat fel nyújtózkodni, ha az írás közben elgémberedtek a tagjai, de még azt is a felnőtt határozza meg, mikor válaszolhat a kérdésére, és mikor kell kivárnia, hogy más is
rájöjjön a megoldásra.


AZ ISKOLAI SIKERESSÉG KOGNITÍV FELTÉTELEI

Az iskolai sikerességhez nem csak a viselkedési szabályokat kell betartani, és nem csupán
elsajátítani kell azokat az ismereteket, amelyeket a tananyag előír számukra, hanem bizonyos intellektuális követelményeknek is meg kell felelni.
Az iskola elvárja a fogalmi nyelv használatát. Pontos szakkifejezéseket illik használni,
amelyek már elvezetnek a hátrányos helyzet kérdésköréhez is, amivel majd a 44. fejezetben foglalkozunk. Nem kell azonban hátrányos helyzetűnek lenni ahhoz, hogy a fogalmi
nyelv használata az adott életkorban problémákat okozzon.
Egy harmadikos – egyébként kitűnően teljesítő, és később orvosi végzettséget szerzett – kislány bicskája tört bele a környezetismeret dolgozatra való készülésbe, mert
képtelen volt megtanulni, hogy mik azok az „életjelenségek”. A növények táplálékfelszívásával és az állatok szaporodásával elboldogult, de hogy mi az az életjelenség, az
túl bonyolult volt számára.
Ezzel rokon az a gondolat, hogy az iskola könnyedséget vár el a szimbólumok használatában. A matematikai jelek, <, =, > és egyéb szimbólumok használatában is nagy egyéni
különbségek lehetnek, és sokszor a teljesítményt ezek használatának rutintalansága nehezíti.
Az iskola elvárja a pozitív irányulást az írott anyaghoz. Az iskolai tanulás nagyon nagymértékben a tankönyvekre épül, és a diákok akkor lesznek sikeresek a tanulás terén, ha
képesek az információkat az írott anyagokból megszerezni. Ez manapság az interneten át
közvetített információt is jelenti, de ezen belül is írott szövegek használatát. Ha a gyermek nem kap példát otthon arra, hogy hogyan lehet ezeket az információforrásokat használni, akkor lényegesen esélytelenebb lesz a tanulás terén.
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Végezetül az iskola elvárja a hipotézisorientált gondolkodási stílust. A kérdések feltételét és a tudományos bizonyítás igényét. Az igazán sikeres diákok problémák mentén
gondolkodnak, és nem csupán a tárgyi tudást szerzik meg, hanem ezek összefüggéseire
is kíváncsiak.
Az iskola és szülők közötti kapcsolat fontosságát, a gyerekek iskolai teljesítményére gyakorolt hatását számos kutatás bizonyítja (Desforges–Abouchaar 2003; Epstein–
Sheldon 2000). Jóllehet a hatást több tényező moderálja (vö. F. Lassú et al. 2012), a
PISA vizsgálatok legfőbb hazai tanulsága az, hogy a jó tanulmányi eredmény hátterében,
hazánkban legnagyobb súllyal a már említett hátrányos helyzet problémájával összefüggésben a család kulturális és anyagi háttere, valamint a tanulással és az iskolával kapcsolatos attitűdje áll (Vári 2003). A szülők bevonódásának az iskolai életbe azonban különösen
az iskoláztatás kezdetén külön is jelentősége van a gyermekek iskolai teljesítményének
alakulásában (Sacker–Schoon–Bartley 2002). Elsősorban annak van jelentősége, hogy a
szülő milyen mértékben támogatja a gyermek otthoni tanulását (Desforges–Abouchaar
2003).
A szülők bevonása az iskolai életbe azonban sokszor nemcsak azért nehéz és problematikus, mert ma családi és iskolai élet sok szempontból különbözik, hanem azért is,
mert a szülő és a pedagógus szükségszerűen eltérő nézőpontból látja az eseményeket.
A fejezet további részében áttekintjük ezeket, majd azokat a további szempontokat, amelyek már közvetlenül a szülő-pedagógus kapcsolatban okoznak nehézségeket. Végezetül
bemutatunk néhány „jó gyakorlatot”, amely segíthet javítani a kapcsolaton az eredményesebb iskolai munka érdekében.

A szülői és pedagógusi nézőpont különbözősége
A pedagógusok és szülők gyakran másképp ítélik meg az iskolai helyzeteket, és a megoldásmódokat is. Nem ritkán jelentős eltérés van a gyerekre vonatkozó megállapításaikban,
ami nehezíti a közös munkát, akadályozza a kölcsönös megértést. A szülők gyakran érzik
úgy, mintha a pedagógus nem is az ő gyerekükről beszélne. Ezeket az eltéréseket számos
pszichológiai jelenség magyarázza, amelyek abból a tényből következnek, hogy az iskolában a gyerekek csoportokban dolgoznak, tanulnak és játszanak. A társak jelenléte és a
velük való együttélés erőteljesen befolyásolja a gyerekek viselkedését, előhozhat olyan
viselkedésformákat, amelyek a családi környezetben nem jelennek meg. Ezek a következő nagyobb csoportokba rendezhetők (Szabó É. 2006):
 a tanári figyelem megszerzésének igénye és módszerei,
 a csoport hatása,
 a direkt és indirekt hatások szerepe a családban és az intézményes nevelésben,
 a kötődés eltérő szintje.
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A figyelem megszerzésének eltérő módja
A figyelem megszerzése minden gyerek számára fontos. A családban egy-két, esetleg három (vagy nagyon ritkán több) gyerek között a gyerekek hamar megtanulják, hogyan kell
elérni, hogy a szülő figyeljen oda arra, amit tesznek vagy az igényeik kielégítésére. Amikor
egy gyerek bekerül egy 28 fős osztályba (vagy 20-25 fős óvodai csoportba), a rá eső figyelem mennyisége drámaian lecsökken az otthoni élményeihez képest. A legtöbb gyerek
azt is hamar megtapasztalja, hogy azok a stratégiák, amelyek az anyai figyelem megszerzése érdekében hatékonyak voltak az eddigi életében, itt esetleg nem működnek. Ezért
megtanul kifejleszteni újabb megoldásmódokat, az otthonitól eltérő viselkedésformákat,
amelyek segítségével el tudja érni a kívánt cél. Az így kialakuló magatartásforma nem biztos, hogy az otthoni környezetben is megnyilvánul, ezért a szülő erről az oldaláról nem
ismerheti a gyereket.

A csoport hatása az iskolai viselkedésre
A gyerekek viselkedését befolyásoló másik jelentős pszichológiai mechanizmus a csoporthatások ereje. Ahogy azt a korábbi fejezetekben bemutattuk (lásd 20–22. fejezetek) a csoportokban megnyilvánuló törvényszerűségek jelentős hatással vannak a viselkedésre a
döntéshozásra, az attitűdök és értékek alakulására. Ennek egyik oka, hogy a „valahová
tartozás vágya” az egyik legerősebb társas alapmotívum (Fiske 2006). A csoportba tartozás élménye biztonságot és megerősítést ad, hozzájárul a személy énképének alakulásához. Érvényes ez természetesen a diákokra is. Annak érdekében, hogy a csoport befogadja őket igyekeznek minél hamarabb megismerni, és elsajátítatni a csoportnormákat, majd
pedig ezekhez alkalmazkodni egészen addig, amíg a csoporttagság fontos számukra.
A konformitás eredményeként olyan magatartásformákat is felvehetnek, amelyeket otthon senkitől nem látnak, és otthon nem is gyakorolnak. Gyakran ilyen a trágár beszéd
vagy a felnőttekkel való szembenállás. Tekintve, hogy a család is csoport, annak is megvannak a normái és szabályai, így otthon inkább azokhoz alkalmazkodnak a gyerekek. Ez
a kettősség az életkor előrehaladtával egyre csökken. A kortársak meghatározó szerepe a
serdülőkorra jelentősen megnövekedik (vö. a 7. fejezettel). De az óvodások és kisiskolások esetében még előfordulhat, hogy az intézményben a gyerek valóban egy „másik arcát
mutatja”, azaz olyan viselkedéseket vesz fel, amelyekkel a szülő otthon esetleg nem találkozik. Ez ismét azt eredményezheti, hogy a pedagógus tapasztalatai nem esnek egybe a
szülő tapasztalataival.
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A direkt és indirekt hatások szerepe a családban
és az intézményes nevelésben
A nézőpontok különbségének egy másik forrása, hogy az iskolában és a családban teljesen más szocializációs hatások, más nevelési feltételek működnek. A családi és iskolai szocializáció különbségeiről már szóltunk a fejezet elején, itt csupán a direkt és indirekt nevelési hatások jellemzőire szeretnénk rámutatni. A családban a tanulás, a különböző viselkedésformák elsajátítása a legtöbb esetben indirekt szocializációs hatásokon keresztül zajlik.
A folyamatos együttélés során a szülő és a családtagok modellként vannak jelen. Olyankor is hatást gyakorolnak a gyerekek viselkedésének formálására, amikor ezt nem tudatos, szándékos formában teszik. Azzal, ahogy a különböző helyzetekben viselkednek,
ahogy kommunikálnak, olyan mintákat nyújtanak a gyerekek számára, amelyeket azok a
későbbiekben észrevétlenül követni kezdenek. A direkt magyarázatok, utasítások is természetesen jelen vannak a nevelési folyamatban, de ezek hatékonysága jóval kisebb, mint
az indirekt hatás. Az iskolában a helyzet hasonló is, meg nem is. Hasonló abban a vonatkozásban, hogy itt is működnek az indirekt hatások, a korábban már említett rejtett tanterv. A tanárok számára meglehetősen korlátozott azoknak a helyzeteknek a száma,
amelyben a gyerekekkel együtt lehetnek. Az órák a termekben zajlanak, és az iskola udvarán. A tanítás rendjében az események ismétlődnek: magyarázat, kérdés, számonkérés,
feladatmegoldás, problémás viselkedés kezelése stb. A szabad beszélgetés, az oktatástól
eltérő helyzetek száma elenyészően kevés a családi élethez viszonyítva. Talán az osztálykirándulás, táborozás az a lehetőség, ahol a diákok a tanárok „emberi” oldalához is közelebb kerülnek. Megfigyelhetik viselkedésüket változatos helyzetekben. Ebből az következik, hogy az indirekt tanári nevelő akciók lehetősége meglehetősen egysíkú. A direkt nevelés pedig legjellemzőbben a zavaró, vagy hibás viselkedés javításának szándékához
(azaz a fegyelmezéshez) kötődik. Ez pedig mindkét fél számára feszült és kellemetlen
szituáció. Ilyenkor a gyerek érzelmi állapota gyakran nem teszi lehetővé, hogy befogadja
a pedagógus nevelő szándékú szavait, megértse és feldolgozza, vagy a későbbiekben ismételten átgondolja a kimondott szavak jelentését. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy a tanárok nevelő hatása nem jelentős. De fontos látni azokat a korlátokat, amelyek
között az ő lehetőségeik mozognak a szülői neveléshez képest.

A kötődés eltérő szintje
Ezek közé a korlátok közé tartozik az eltérő érzelmi kapcsolat, amely a szülőkhöz, illetve a
pedagógushoz fűzi a gyereket. Ez a kötődés kérdését érint. Az anya-gyerek kapcsolat
egyik legmeghatározóbb eleme a kötődés, amely a későbbi életszakaszokra is gyakran
hatással van (bővebben lásd 3. fejezet). Az iskolához való viszony alakulásának is egyik
mutatója az érzelmi kapcsolat, az ún. iskolai kötődés (Libbey 2004). Ez az érzelmi beállítódás hatással van a gyerekek elégedettségére, teljesítményére, és arra is, hogy miként
reagálnak az őket ért élményekre az intézményben (Hill–Werner 2006). Ugyanakkor a
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tanárokhoz való kötődés ereje nem haladja meg a szülőkhöz, családtagokhoz való kötődés erejét, és a kutatások tanúsága szerint általában gyengébb, mint a kortársakkal való
kapcsolat (Szabó–Virányi 2010). Ez azt jelenti, hogy a tanári nevelői hatás nem lehet
olyan erős, mint a szülői. Másként reagál a gyerek a szülői és a tanári utasításokra, ami
szintén azt eredményezheti, hogy a szülő és a pedagógus másként látja ugyanazt a gyereket, hasonló helyzetekben.


A TANÁR-SZÜLŐ KAPCSOLATOT BEFOLYÁSOLÓ
EGYÉB TÉNYEZŐK

A tanárok és szülők közötti viszonyt nemcsak a nézőpontok különbözősége befolyásolja,
esetleg nehezíti. Az egyik ilyen szempont, amire egy pedagógusnak fel kell készülnie, az
eltérő kulturális sajátosságok.

A kulturális sajátosságok szerepe
Tudományos kutatások is azt mutatják, hogy a másokkal észlelt hasonlóság vonzalmat,
szimpátiát vált ki (Smith–Mackie 2001). Ilyen esetekben a másik fél egyetértése megerősíti saját véleményünket, a közös tulajdonságok felfedezése javítja önértékelésünket.
A szülő-tanár kapcsolatban is megfigyelhető, hogy akkor alakul ki legkönnyebben jó kapcsolat, ha hasonló korú, hasonló gondolkodású, kulturális hátterű pedagógus és szülő találkozik egymással. Ám ez az esetek jelentős részében nem így alakul. Akkor is nehezebb
megtalálni a közös hangot, ha a szülők alacsonyabb iskolai végzettségű, kevésbé választékos szóhasználattal fejezi ki magát, leegyszerűsítve látja a problémákat stb. De az is gyakran vezet feszültséghez, ha a szülő a pedagógushoz képest magasabb társadalmi státuszú,
nagyobb gazdasági, kulturális vagy politikai hatalommal rendelkezik. Ha a pedagógus
nem képes megfelelően kezelni az így kialakult különbségeket, akkor az feszültséghez,
meg nem értéshez, és a kapcsolat megszakadásához is vezethet.

Előzetes iskolai tapasztalatok
Nem ennyire direkt módon, de erőteljesen befolyásolják a kapcsolatot a szülők és a pedagógusok előzetes tapasztalatai. A szülők megelőző iskolás éveik alatt kialakítottak bizonyos sémákat, sztereotípiákat a tanárokkal kapcsolatban, és ezek a pedagógussal való találkozás során a hasonlóságok, vagy más kulcsingerek mentén tudattalanul aktiválódnak,
ahogy erre a személypercepcióval kapcsolatos fejezetben (24. fejezet) már utaltunk. Hasonlóképpen a pedagógusok is rendelkeznek ilyen mentális reprezentációkról a szülőkkel
kapcsolatban, részben a gyermekével kapcsolatos véleményének alapján, részben más,
korábban megszerzett tapasztalatok mentén. Egymás észlelésének objektivitását erősen
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zavarhatják az észrevétlenül működésbe lépő sztereotípiák, rosszabb esetben előítéletek.
Ezek hatására módosul az észlelés és értelemszerűen a viselkedés is. Fontos tudni, hogy
ezek a mechanizmusok automatikusan lépnek működésbe, de a viselkedésre gyakorolt
hatásuk a tudatosítás segítségével jelentősen csökkenthető.

A találkozás körülményei
A harmadik jelentős tényező, ami befolyásolja, hogy milyen kapcsolat alakulhat ki pedagógus és szülő között, az a találkozásaik körülményeiben keresendő (Szabó É. 2006).
A szülők és pedagógusok közötti kapcsolattartás három fő formája a
 szülői értekezlet,
 tanári fogadóóra,
 a szülő vagy a pedagógus által kezdeményezett személyes találkozás.

Ezenfelül az iskolák egy részében jellemzőek bizonyos informális alkalmak, mint pl. alapítványi rendezvények, családi nap, szabadidős programok, amelyeken a szülők aktívan
vagy kevésbé aktívan, de részt vehetnek az iskola életében, találkozhatnak a tanárokkal.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ezeknek a kapcsolattartási formáknak a gyerekek életkorával egyre csökken a gyakorisága. Kamaszkortól a gyerekek egyre kevésbé igénylik, sőt
akár aktívan ellene is „dolgoznak”, hogy a szülő szoros kapcsolatot tartson az iskolával
(Deslandes–Cloutier 2002). Vegyük sorra, miként befolyásolják a találkozás jellemző
körülményei a szülő-tanár kapcsolatot.
Szülői értekezlet  A szülői értekezletek körülményei és tartalma az a két szempont, ami

szerepet játszik a szülő-tanár kapcsolat formálásában. A környezet, amelyben a találkozásra sor kerül praktikus okokból általában az osztályterem. Ilyenkor gyakran a pedagógusok azt kérik, hogy a szülők a saját gyerekük helyére üljenek. A tanár többnyire a szülőkkel szemben, a katedrán áll vagy a tanári asztal mögött ül. Ez a szituáció minden vonatkozásban előhívja a tanár-diák szerep sémát. Már az elhelyezkedés is az alá-fölé rendeltségi
viszonyt sugallja, amelynek eredményeként a szülők nem érzik magukat partnernek.
Ezek a szituatív kulcsingerek egyfajta regresszív állapotot is kiválthatnak, amelynek következtében a szülők „diákosan” viselkednek, azokat a korábbi magatartásformákat és érzelmeket élik át, amelyek egykor jellemzőek voltak rájuk. Ez a kettős jelenlét (szülőként/
gyermekként) feszültséget okozhat, amely megterheli a tanár-szülő kapcsolatot, kellemetlen élménnyé változtathatja a találkozást.
A másik tényező, ami befolyásolja a találkozás hatását, az maga a tartalom. A szülői
értekezleteken sok esetben nem kapnak olyan információkat a szülők, amely számukra
hasznos, és csak ebben a formában volna megszerezhető. Leggyakrabban a tanárok arra
használják ezt az alkalmat, hogy tájékoztassák a szülőket olyan tényekről, eseményekről,
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25.1. KÉP  A rendhagyó módon szervezett szülői értekezletek gyakran hatékonyabbak

döntésekről, amelyeket a honlapon vagy levélben is elolvashattak volna. Többnyire nem
kérik ki a véleményüket, nem vitatnak meg közösen problémákat, nem érzik, hogy aktívan be lennének vonva az iskola életébe. Ilyen esetekben a szülők joggal érzik magukat
csalódottnak, az értekezletet pedig elfecsérelt időnek tartják. Az ilyen jellegű találkozás
nem segíti a kapcsolat alakulását, sőt sok esetben még azok a szülők is elmaradoznak a
szülői értekezletről, akik egyébként érdeklődnek gyermekük iskolai dolgai iránt (Szabó É. 2006).
Fogadóóra  A fogadóóra a szülő-tanár találkozások másik lehetséges formája. Ebben az

esetben, a tanár és a szülő általában négyszemközt, nyugodt körülmények között beszélhet a gyerekről. Ez a keret jó alkalmat teremthetne a tanár-szülő kapcsolat építésére, javítására. Azonban a legtöbb esetben ezek a találkozások sem vezetnek kölcsönös elégedettséghez, igazi sikerhez. Ennek szintén több oka van. Az első ilyen nehezítő körülmény a
fogadóórák szervezéséből adódik. A legtöbb iskolában a fogadóóra egy időben van, ami
azt eredményezi, hogy a folyosón kígyózó sorok állnak az osztálytermek ajtaja előtt.
A szülők hosszasan várják, hogy sorra kerüljenek. Ez, túl azon, hogy megterhelő, sok
esetben még arra is alkalmat ad, hogy a szülők egymásnak „rémtörténeteket” meséljenek
a tanárról, akire éppen várnak. Ez a folyosói „információcsere” olyan beállítódásokat
eredményez, amely megváltoztathatja egy szülő korábbi semleges, vagy akár pozitív véleményét is. A hosszúra nyúló fogadóórák azonban nemcsak a szülők, de a tanárok türelmét is próbára teszik. Ahogy telik az idő, érethető módon egyre fáradtabbakká, adott
esetben türelmetlenebbé válnak, ami szintén nem kedvez a jó kapcsolat kialakításának.
Ráadásul nem tudják előre, hogy mely tanulók szülei fognak eljönni a fogadóórára, így
nem áll módjukban felkészülni sem arra, hogy érdemi információt tudjanak mondani a
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gyerekről. Ez különösen nehéz az olyan tanároknak, akik kevés óraszámú tárgyat tanítanak, pl. a teljes felső tagozatban. Nekik akár 200 gyerek teljesítményéről vagy fejlődéséről, esetleg problémáiról kellene naprakész információkkal rendelkezni, és azt azonnal
mozgósítani, amint a szülő bemutatkozik. A helyzeten csak részben javít az, hogy ha a
fogadóórára előre be lehet jelentkezni. Ilyenkor, mint az orvosi rendelőben, ki van mérve
a szülő és a pedagógus számára, hogy hány perc alatt kell megvitatniuk a gyermek problémáját. Mindenkinek van 10 vagy 15 perce, és ha mégis több időt vesz igénybe egy valóban nehéz problémán való közös gondolkodás, ami ezeknek a megbeszéléseknek az igazi
értelmét adná, akkor borul minden, a következő szülő a következő időpontját is lekési stb.
Személyes találkozó  Végül az egyedi megbeszélések amit akár a szülő, akár a tanár kez-

deményezhet, jelentenek alkalmat a találkozásra. Ezeket a legtöbb esetben valamilyen
probléma váltja ki. Vagy a szülő elégedetlen az iskolával (a pedagógussal, gyereke eredményeivel stb.), vagy a pedagógusnak van gondja a gyerekkel. Ez egy olyan alaphelyzet,
amelyben a felek, már a találkozást megelőzően is negatív érzéseket táplálnak egymás
vagy a probléma iránt. A találkozás így már kezdetben feszültséggel terhelt.


MILYEN ESZKÖZÖKKEL, MÓDSZEREKKEL LEHET JAVÍTANI
A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA, A SZÜLŐK ÉS A TANÁROK KÖZÖTTI
VISZONYT?

A szülők iskolai életbe való bevonásának számos modellje létezik. Ezek közül a leghatékonyabbak azok, amelyek több területen egyszerre próbálják megszólítani a szülőket.
Epstein (2001) hat lehetséges pontot sorol fel modelljében, amelyek közül többet a hazai
iskolákban is alkalmaznak.
Ennek első egysége, a szülőkkel való közvetlen foglalkozás, amelynek keretében különböző oktatási módszerekkel (tréningek, előadások, tanácsadás) abban segítik a szülőket,
hogy képesek legyenek hatékony tanulást segítő környezetet teremteni gyerekeik számára, vagy könnyebben tudjanak megbirkózni a nevelési problémákkal, esetleg az egészséges életvitelhez szükséges tudásukat gyarapítják. Olyan témákkal foglalkoznak itt, hogy
hogyan alakítsák ki az optimális napirendet, és ezen belül a tanulás helyét, mennyi alvásra
van szüksége a gyermekeknek különböző életkorban stb. (lásd részletesebben a 33. fejezetben). Ilyen programokkal elég sok hazai iskolában is találkozhatunk.
A komplex modell második eleme a kommunikáció. Rendszeres és hatékony információadás (üzeneteket, levelek, szórólapok stb.) a gyerek iskolai életéről, a lehetséges
fejlesztő vagy tehetséggondozó programokról, magáról az iskoláról. Ezen a területen is
vannak jobb és kevésbé jó megoldások a hazai iskolarendszerben is. Ezekre a későbbiekben még visszatérünk.
A harmadik kapcsolatépítési lehetőség az önkéntes munka. Ez azt jelenti, hogy az iskola-rendszeresen szervez olyan aktivitásokat, amelyben a szülők a saját képességeikhez, lehetőségeikhez mérten segíthetik az iskolát, javíthatják a gyerekeik tanulási körülményeit,
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vagy segíthetnek programok lebonyolításában. Erre a hazai viszonyok között sok példa
van, de azt általában nem a kapcsolatépítés, hanem az oktatási intézmények sok esetben
igen nehéz anyagi helyzete motiválja. A programok szervezése, közös lebonyolítása már
sikeresebb területe az együttműködésnek, és viszonylag kevés többletenergiával – pl. közös kávézás a munka szünetében − a szülők és az osztályfőnök közti kapcsolat elmélyítése
is elérhető.
A következő bevonódást segítő módszer az otthoni tanulás segítését célzó oktatás, tanácsadás. Ennek keretében a szülőket kifejezetten abban segítik, hogy megértsék, milyen
készségek kellenek a tanuláshoz, hogyan lehet azokat otthon játékos formában fejleszteni. Ez a hazai gyakorlattól jelentősen különbözik. Nálunk a pedagógusok a tanulás segítésén általában csak ellenőrzést, kikérdezést vagy közös gyakorlást értenek. Ez nem hatékony módja a szülők segítésének, sőt bizonyos szempontból még rontja is a kapcsolatot,
mivel a szülők gyakran kudarcot vallanak az otthoni együtt tanulások során (bővebben
lásd Szabó É. 2006). Ezen a gyakorlaton érdemes lenne változtatni a máshol bevált módszerek adaptálásával.
Az Epstein-féle modell ötödik eleme a döntéshozatalba való bevonás. Ennek is van hazai gyakorlata, de az sok esetben az áldemokrácia szintjéig jut. A szülők bizonyos fórumokon ugyan kifejezhetik a véleményüket, de annak figyelembevétele, vagy az arra való
reagálás a legtöbbször nem hat a kapcsolatépítés irányába. Az iskolában kialakított szülői
szervezetek gyakran formálisan működnek. (Kivéve azokat az – elsősorban alapítványi –
iskolákat, ahol a szülőknek valódi beleszólásuk van a programokba, a rendezvényekbe,
és sok más az iskolai élettel összefüggő eseménybe. Szép példája ennek a gyakorlatnak
a szülők bevonása abba, hogy az iskola anyagi forrásaiból mennyit fordítsanak a tartóstankönyv-állomány felújítására (pl. Dánia). Ebben a megoldásban az a hasznos, hogy a
szülők hathatós segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a gyerekek jó állapotban őrizzék
meg a könyveket.
A modell hatodik eleme a tágabb közösséggel való összekapcsolódás. Ez azt jelenti,
hogy az iskola környezetében (városrész vagy település) működő szakmai szolgáltatások
megismertetésével, azoknak az iskolai élettel és a szülőkkel való összekapcsolásával egy
tágabb kontextust kap az együttműködés. Ez a fajta közösségi szerveződés hazánkban
nem jellemző, talán a kisebb településeken olvad szervesen össze a tágabb környezet és
az iskolai élet. Epstein idézett modelljén túl számos ajánlással és jó gyakorlattal találkozhatunk a nemzetközi, sőt már a hazai szakirodalomban is. Ezeknek kitűnő összefoglalását
találjuk az ELTE által nemrégiben kiadott Szövetségben című tanulmánykötetben (Podráczky 2012).
A tanárok is sokat tehetnek azért, hogy a szülőkkel való kapcsolat jobb és egyben hatékonyabb legyen. Az első ilyen lehetőség a találkozás körülményeinek javítása.
A szülői értekezletek szokványos osztálytermi frontális megoldása helyett érdemes
a klub jeleget idéző elrendezést kipróbálni. Ha a szülőket akár padok mögé, akár padok
nélkül, de körbe ültetjük, és a pedagógus is beül a kör egyik pontjára, az már önmagában
az egyenrangúságot, az egymásra figyelés fontosságát mutatja. Az egymással szemben ülő
szülők könnyebben kezdhetnek párbeszédet, láthatják egymás reakcióit, így a beszélgetés
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valószínűbben kialakul, mint ha a tanár jelentkezés alapján szólítja a szülőket, mint a diákokat. A körben való elhelyezkedés segít abban is, hogy a szülők ne helyezkedjenek diákszerepbe, ne aktiválódjanak olyan erősen korábbi iskolás éveik emlékei és reakciómódjai.
Nem elegendő azonban csak a környezeten változtatni. Hiába ültetjük körbe a szülőket, ha a tartalom a megszokott információátadás marad. Ahhoz, hogy a környezetváltoztatás kedvező hatása megjelenjen, arra is szükség van, hogy a találkozások valóban
vélemények, értékek, vagy közös problémák megvitatásáról szóljanak. Ezen túlmenően érdemes kihasználni az internet adta lehetőségeket a jobb kapcsolattartásra. A szülői levelező
listán vagy az osztály honlapján könnyedén és biztonságosan juttathatunk el információt
a szülőkhöz. Nemcsak a tanév rendjével és más formális kötelezettségekkel kapcsolatban, de egy-egy osztályprojekt, kirándulás, verseny vagy kiselőadás alkalmával készített
fényképek és információk megosztásával, az osztály életének kedvező fordulatairól szóló
rövid tájékoztatással éreztethetjük a szülőkkel, fontos számunkra, hogy amennyire lehet,
lássanak bele gyermekeik iskolai életébe.
Természetesen a szülőkkel való elektronikus kapcsolattartás nem helyettesíti, de jól
kiegészítheti, és adott esetben elő is készítheti a személyes találkozást.
A fogadóórák hatékonyságán sokat javít, ha azokra nemcsak előre bejelentkezhetnének a szülők (pl. e-mailen vagy egyéb formában), hanem azt is előre mérlegelnék mindketten, hogy az adott probléma kezelésére alkalmas-e az ilyenkor biztosított időkeret,
vagy csak arra elég, hogy kialakítsák a hosszabb találkozás mikéntjét. A bejelentkezéses
módszer megelőzné a hosszas várakozást, de ahogy a fodrász a bejelentkezéskor megkérdezi, hogy hajfestés lesz-e, vagy csak vágás, úgy itt is célszerű lenne mérlegelni, hogy
milyen célokat akarunk elérni a találkozással. A szülőket gyakran az is frusztrálja ebben a
helyzetben, hogy a problémákat hetek óra érzékelve alig várják a fogadóóra időpontját,
és a fogadási idő lejártával úgy érzik, dolguk végezetlenül távoztak. Az előre bejelentkezés
lehetőséget adna a tanárnak arra is, hogy előre felkészüljön, átnézze azoknak a gyerekeknek a jegyeit, dolgozatait stb., akiknek a szüleivel találkozni fog. Módjában állna nemcsak a nehézségekről beszélni (amelyekre egy pedagógus általában jobban emlékszik), de
célszerű lenne keresni néhány pozitívumot, amit elmondhatna a szülőknek – még a legtöbb gondot okozó gyerek esetében is –, javítva ezzel is a kapcsolatot és a fokozva a szülő
együttműködési készségét.
A problémás helyzetek miatt kezdeményezett megbeszélések légkörének javítása
nem könnyű feladat (Rose 1998). Mégis, a pedagógusnak mint képzett szakembernek
kell megtennie az első lépéseket a nyílt és hatékony kommunikáció felé, empátiával fordulni a szülőkhöz, akik nyilván nem örülnek annak, ha gyermekükkel probléma van
(Whitaker–Fiore 2001). A segítő kommunikációs technikák elsajátításához sok esetben
az egyetemi képzés nem elegendő, ezért javasoljuk Gordon-tréning vagy más akkreditált
továbbképzés keretében fejleszteni ezeket a készségeket a pályakezdést követően is (Gordon 1996; 2001, a Gordon-módszert lásd bővebben a 27. fejezetben).
Végezetül az egyéni beszélgetéseknek célszerű lenne nagyobb teret biztosítani a szülő-tanár kommunikációban. Ennek is van jól működő gyakorlata sok iskolában. A tanárok e-mailes elérhetősége általában szerepel az iskola honlapján, és a szülők ezen keresz-
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tül tudnak egyéni időpontot egyeztetni, ha megbeszélést szeretnének kezdeményezni.
A gyakorlatban azonban úgy véljük, sokkal kevesebbszer, vagy a problémák eszkalálódásának sokkal súlyosabb pontján kerül sor ezekre a megbeszélésekre, mint ami a problémamegoldás szempontjából ideális. Ezen változtatna az, ha az iskola, például az osztályfőnökökön keresztül kommunikálná, hogy bármilyen probléma esetén nyitottak a
személyes találkozásra is.
Súlyosabb, vagy a tanári kompetenciát meghaladó problémák esetében hasznos és
szükséges lehet az iskolapszichológus, a gyermekvédelmi felelős, vagy más, az iskolában
segítőként jelen lévő szakember bevonása a megbeszélésbe.

 KULCSFOGALMAK
családi és iskolai szocializáció  szociális kapcsolatok  elfogadás  közönség előtti
teljesítmény  egyenlő bánásmód  családi szerep  rejtett tanterv  iskolai elvárások a viselkedéssel és a kognitív teljesítménnyel kapcsolatban  szülői és pedagógusi nézőpont  figyelem megszerzése  csoport hatása  indirekt nevelési hatások
 kötődés  kulturális sajátosságok  iskolai tapasztalatok  szülő-pedagógus kommunikáció formái  szülőkkel való foglalkozás  hatékony kommunikáció

 KÉRDÉSEK
1. Milyen problémák elé állítja a gyerekeket az iskolába lépés és az alsó-felső tagozat közti átmenet? Hogyan és ki tudna ezekben a gyerekeknek segíteni?
2. Gondolja végig, hogy milyen módon próbálták a tanárok a kapcsolatot tartani
a családokkal a mikor Ön iskolába járt és milyen a gyakorlat abban az intézményben, ahol Ön dolgozik, vagy ahova saját gyermekei vagy ismerősök gyerekei járnak. Mi vált be régen, és mi működőképes ma? Vannak-e radikálisan
megváltozott kapcsolattartási formák a családok életmódja, az infokommunikációs változások vagy egyéb tényezők hatására?
3. Milyen lenne Ön szerint az ideális iskola-család kapcsolat? Gondolja végig a
különböző életkori csoportok esetén.
4. Milyen előnyei és hátrányai lennének (vannak), ha egy tanár
− megadja a mobilszámát a szülőknek és a diákoknak,
− létrehoz az osztályában egy szülői facebook csoportot,
− csinál egy levelezőlistát a szülőknek,
− virtuális osztálytermet alakít ki.
5. Melyek a szülői értekezlet funkciói?
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 BEVEZETÉS
A legtöbben nem csodálkoznánk nagyon, ha azt kérdeznék tőlünk: „Mi a véleménye a mai oktatási rendszerről?” Vagy: „Szerinted miért nem jön már
egy órája a busz?” Bármennyire hétköznapi, azonban mégsem magától értetődő, hogy van véleményünk. Jó pár év eltelik például, míg egy kisgyermek
meg tudja fogalmazni a saját véleményét. Az sem véletlen, hogy gyakran a
felnőttek is „alszanak rá egyet”, mielőtt egy fontos kérdésben állást foglalnak.
A véleményformálás kultúrája éppen úgy alakítható és alakítandó (Halász
2003), mint mondjuk az étkezési kultúra, a lakáskultúra vagy bármilyen más
komplex emberi tevékenység. Nem hiábavaló azonban az ebbe fektetett
energiánk: megalapozottabb reakciókhoz vezet, pontosabb megismerést tesz
lehetővé, társas kapcsolataink biztosabb alapon nyugodhatnak általa. Sőt
egész társadalmi rendszerek, így a demokrácia működési elvei is a jól-rosszul
kialakított vélemény kinyilvánításán és azok egyeztetésén alapulnak.
Az iskolában a pedagógus alapvető szerepe szerint ismeretek elsajátítását
segíti, és nevel. Mindkét cél érdekében sokszor érvel a saját álláspontja mellett,
és figyel a diákok hasonló érveléseire. A diákok gondolkodásáról pedig sok mindent elárul, hogy miként alkalmazzák tudásukat a véleményük kialakításában.
A nevelés, legyen az családi vagy intézményes (tervezett vagy önkéntelen), a
világról alkotott vélemények kialakításának elsődleges terepe. Nem csupán az
egyes vélemények tartalmát alakítják a szülők, a tanárok és a kortársak (eltérő
életkorokban eltérő súllyal), hanem a véleményalkotás módját is. Nézeteink
szerveződésében pszichológiai szempontból is éppen a sokszínűségük, komplexitásuk, nyitottságuk a fontos, mely lehetővé teszi egy adott kérdés sokoldalú
mérlegelését, az új információ alapos, tényszerű feldolgozását.
A vélemény fontos és sajátos összetevője, hogy viszonyt teremt a vélemény formálója és a szóban forgó tárgy (személy, csoport stb.) között, melyben az értékelés különösen fontos szerepet játszik. A pozitív értékelés a szóban forgó tárgyhoz közelíti, míg a negatív távolítja a megismerőt. Ebben a
fejezetben az értékelő viszony természetével foglalkozó attitűdkutatás eredményeit tárgyaljuk hangsúlyosan, az attitűdök fogalmának, funkciójának, nézetrendszerekké szerveződésének, egyéni és társas dinamikájának témáin
keresztül. Az értékek témakörét is érintjük, melyet nemcsak a nevelési folyamatban betöltött szerepe miatt, de elméleti-fogalmi alapon is sokan kötnek
az attitűdökhöz. Az attitűdök és értékek elméleti bemutatásával párhuzamosan, példaként ezek alkalmazására, olyan jelenségeket is részletesebben
elemzünk majd, mint a személyközi vonzalom vagy a munkához és szórakozáshoz való viszony. Részletesebben kitérünk az attitűd egy speciális formájára, az előítéletre, mert ennek mind az emberek közti mindennapi érintkezésben, mind a pedagógusi munkában nagy jelentősége van.
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MI AZ ATTITŰD?

Legtöbben úgy gondolják, hogy gondolataik, nézeteik alapján cselekszenek, azon lepődnek meg, ha egy-egy esetben bebizonyosodik, hogy ez még sincsen így. A társas viselkedés belső irányítóiként a szociálpszichológia elsősorban az attitűdöket vizsgálja. Az attitűdök ugyan általánosítások (általában szeretem a pizzát), ám szorosan kapcsolódnak
egy-egy attitűdtárgyhoz, nem vihetők át egyikről a másikra (pizza helyett a virslire).
Ilyen szempontból speciális belső tényezők, melyek a konkrét viselkedéssel kapcsolatban
állnak, befolyásolják reakcióinkat.
Az attitűd fogalmát sokan sokféleképpen határozták meg. A legtöbb definíció abban
megegyezik, hogy az attitűd olyan mentális (kognitív) reprezentáció, mely összegzi egy
tárggyal kapcsolatos értékítéleteinket, ezáltal irányítja viselkedésünket, szervezi a világ
megismerését. Az attitűd tárgya lehet egy személy, egy csoport egy fizikai tárgy, de egy
elvont eszme is. Az attitűd meghatározza a tárggyal kapcsolatos viselkedésünket.

Az attitűdök forrása
Attitűdjeink származhatnak személyes tapasztalatból (sok finom pizzát ettem), de kaphatjuk őket készen is másoktól (a barátaim mind szeretik a pizzát).
személyes tapasztalatból kialakított attitűdök igazán jó eszköznek bizonyulhatnak
a világban való eligazodáshoz. Gyengéjük az lehet, hogy legtöbbször nem reprezentatív mintavétel alapján alakulnak ki. Ez az esetlegesség torzíthatja az így kialakított
attitűdünket (lehet, hogy sokáig csak rossz pizzát ettünk). Legtöbbször azonban egy
attitűd kialakulása után is nyitott az új tapasztalatokra, alakulhat általuk, így a személyes tapasztalat alapján kialakított és folyamatosan kiigazított attitűdjeink hatékonyan
képesek irányítani a viselkedésünket. Igazán akkor van csak baj, ha a már kialakult
attitűdünk túlságosan is ellenáll a változásnak, amivel például az előítéletek esetében
gyakran találkozunk.
 A mások által közvetített attitűdök átvételének legnagyobb előnye, hogy így sok energiát és időt spórolunk meg. Nem kell fáradságos adatgyűjtésbe fognunk, hogy kialakítsuk a viszonyunkat egy új jelenséghez, attitűdtárgyhoz. A hátránya viszont, hogy
még kevésbé lehetünk bizonyosak a végeredményben (mi a garancia arra, hogy a pizza nekünk is ízlik, ha a barátunknak vagy a reklámban szereplő fiataloknak ízlett?).
Még nagyobb szerepe van tehát az attitűd menet közbeni kiigazításának. A többek
által osztott attitűd viszont „helyességétől” függetlenül jó szolgálatot tesz az egymással való interakcióban. A jó kapcsolatot olajozza, ha álláspontunk közel áll azokéhoz,
akikkel gyakran beszélgetünk. Erre a vonzalom példáján keresztül még kitérünk a továbbiakban.
 A
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Az attitűd összetevői
Az attitűd nem egyszerűen hozzáállást jelent a világban minket körülvevő dolgokhoz,
hanem ez a viszonyulás több részből tevődik össze, egy érzelmi komponensből (szeretjük vagy utáljuk), az ismereteinkből, az adott tárggyal kapcsolatban és a viselkedésünkből, amit ez a dolog kivált. Lehet, hogy egy diák tudja, hogy az iskola nagyon hasznos a
továbbtanulása szempontjából, de annyira szorong ott, hogy legszívesebben be sem tenné a lábát. Az pedig, hogy ténylegesen megérkezik-e reggelente, még sok más tényezőtől
is függ.
Az értékelés tehát alapvető eleme attitűdjeinknek, mely a negatív elutasítástól a pozitív
odafordulásig terjedhet. Ezt nevezhetjük az attitűd affektív, érzelmi összetevőjének. Azonban az attitűdökhöz szorosan kapcsolódnak a tárggyal kapcsolatos vélekedések is. A vélekedéseket, nézeteket, amelyek az értékelő viszonyt hordozzák, ismereteken, érveken keresztül képviselik, ezeket nevezzük az attitűd kognitív összetevőjének. Sok kutató szerint
az attitűdök magukban foglalnak viselkedési szándékot, viselkedésre való készenlétet is,
mely szorosan kapcsolódik az értékeléshez és a véleményhez, ezt nevezhetjük az attitűd
viselkedéses összetevőjének.
Vannak, akik vitatják e három komponens szoros kapcsolatát, és éppen a közöttük
meglévő különbségekre hívják fel a figyelmet. A gyakorlati jelentőség és a mérhetőség
szempontjából is az vált fontos kérdéssé, hogy a belsőleg átélt értékelő viszony, a hangoztatott vélemény nem feltétlenül jelenik meg a viselkedésben. Az attitűd és a viselkedés
viszonyára még visszatérünk, mert az attitűdök kutatásának legfontosabb mozgatója éppen a viselkedés bejóslása.
Az attitűdöt azonban nemcsak részekre, komponensekre bonthatjuk, hanem a személyiség egészében is fontos látnunk a helyét és a szerepét. Az attitűd (a pizzához való
viszonyunk) nem áll önmagában. Úgy tekinthetünk rá, mint a fejünkben kavargó gondolatok, érzések egy kikristályosodó dimenziójára, mely e sokszínű belső tartalmakat az
értékelés mentén szervezi egy kiválasztott attitűdtárggyal kapcsolatban. Attitűdjeinket
tehát nem csupán a külső hatások vagy az attitűdtárggyal kapcsolatos tapasztalatok, de a
személyiségünk egésze is befolyásolja.
Általában is elmondhatjuk azonban, hogy többféleképpen illeszthetjük az attitűdöt
a személyiség egészébe: egyrészt vizsgálhatjuk az egészen belül betöltött funkcióját,
másrészt elemezhetjük a nézetek rendszereit, sőt az attitűdök dinamikáját is. Ezeket a
témákat sorra véve, először azt elemezzük, hogy milyen szerepet tölthet be egy attitűd
a személyiség egészében. Majd azt nézzük meg, hogy milyen módon írhatjuk le általában
a nézetek rendszereit, s ebben milyen egyéni különbségeket tudunk kimutatni, milyen
típusokat különíthetünk el.
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Attitűdfunkciók
Miért tartjuk fenn attitűdjeinket, milyen szerepet tölthetnek be életünkben? Erre a kérdésre válaszol az attitűdfunkciók elemzése, ami Katz (1979) nevéhez fűződik. Katz szerint az igazán izgalmas kérdés tehát nem az, hogy mi az attitűd, hanem az, hogy „milyen
hasznát” veszi az egyén. Egy attitűd számos funkciót betölthet (akár egymással párhuzamosan is). Arra hívja fel a figyelmet, hogy ez meghatározhatja az attitűdök egymáshoz
való viszonyát és azt is, hogy milyen eszközökkel lehet azokat megváltoztatni. A nevelés
szempontjából ez utóbbi különösen fontos kérdés: ha azonosítjuk, hogy milyen funkciót
tölt be egy attitűd, könnyebben találunk megfelelő eszközöket a megváltoztatásához
(26.1. táblázat).
26.1 TÁBLÁZAT  Az attitűdök szerepe a személyiségben és megváltoztatásuk iránya

Példa

Megváltoztatása

Instrumentális/
szociális igazodási

Attitűdfunkció

Előítéletes a cigányokkal szemben, mert
a barátai is azok. A társadalmi normák,
szokások ezt erősítik meg benne.

Ismereti

Előítéletes a cigányokkal szemben, mert
így kevesebbet kell gondolkodnia, hogy
kinek segítsen, kivel barátkozzon. Megtalálja az egyszerű okot arra, hogy mi
okozza a cigányok hátrányos helyzetét.
Előítéletes a cigányokkal szemben, mert
nem hisz a „minden ember egyenlő”
elvében, szerinte vannak „kiválasztottak”,
és a többi ember számára csak másodrendű lehet.
Előítéletes a cigányokkal szemben, mert
veszélyesnek tartja őket, olyasmit lát
bennük, amit általában bűnös dolognak
gondol, elítéli életmódjukat. Úgy látja,
hogy ennek a csoportnak a léte fenyegeti
a saját lelki egyensúlyát.

Más csoportnormák kialakítása – társai ne erősítsék meg közvetlenül vagy
társas normákon keresztül az előítéletességet.
Más szervező elvek kialakítása – a
bonyolult helyzetek leegyszerűsítésére ne az előítéleteket használja, más
sémákat dolgozzon ki.

Értékkifejező

Énvédő

Értékrend megváltoztatása – olyan
értékek, mint az egyenlőség, a szolidaritás elfogadtatása, ezzel ellentétes
értékek megkérdőjelezése.
Pszichoterápia, lelki gyakorlatok – a
saját maga által elutasított érzések,
vágyak, gondolatok elfogadását elérni, ne legyen szüksége ezek másokra vetítésére.

Instrumentális (szociális igazodási) funkció  Kézenfekvő, hogy a világban minket körülvevő tárgyakhoz (személyekhez, csoportokhoz, eszmékhez) való viszonyunkat az általuk kínált előnyök-hátrányok szerint alakítjuk. Attitűdjeinket így eszközként használhatjuk arra, hogy jutalmakat szerezzünk, és elkerüljük a büntetéseket. E jutalmak nagyon
gyakran társas természetűek, társaink elismerését (a társadalmi normáknak való megfelelést) jelentik. Ezért nevezhetjük az instrumentális funkciót más megközelítésben szociális igazodási funkciónak is. Például a serdülők gyakran hangoztatják, hogy a felnőttek
nem szólhatnak bele, hogy hogyan töltsék el a szabadidejüket, de mikor maguk is szülőkké válnak, sokszor éppen a saját példájukon okulva, maguk is bele próbálnak szólni a gyerekeik bulizási szokásaiba, kisebb-nagyobb mértékben korlátozáspártivá válnak. Mivel az
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instrumentális funkció jutalmakon és büntetéseken nyugszik, az instrumentális funkciójú attitűdöket a közvetlen vagy közvetett megerősítések (értékek, normák) átalakításával
tudjuk legkönnyebben megváltoztatni. A példánál maradva, ha olyan alternatív programokat tudunk kínálni a fiataloknak, amelyek nagyobb vonzerővel bírnak, például izgalmas falmászó programot, akkor háttérbe szorulhat a bulizás vonzereje.
Ismereti funkció  Vannak attitűdök, amelyeket azért tartunk fenn, mert általuk kön�nyebben eligazodunk a világban. A különböző attitűdtárgyakhoz való viszonyunk segíthet a minket körülvevő dolgok rendszerezésében (pl. jó és rossz dolgok elkülönítése), és
így a reakcióink könnyebb, gyorsabb meghatározásában. Például tudjuk, hogy milyen
ételek egészségesek, és – optimális esetben – ezeket fogjuk fogyasztani. Az ilyen funkciót
betöltő attitűdöket motiválhatja kognitív takarékosság vagy az események bejóslásának
(kognitív kontroll) igénye. Az ismereti funkciójú attitűdöket akkor tudjuk hatékonyan
megváltoztatni, ha rámutatunk arra, hogy azok tévedésekhez vezetnek, nem pontosan
igazítanak el a világban. Általuk nem jósolhatjuk be pontosan az eseményeket. Kereshetünk helyettük más, jobb szempontokat a szóban forgó jelenségek rendszerezésében.
Értékkifejező funkció  Az attitűdjeink egyes attitűdtárgyakhoz kapcsolódó nézetek, melyek azonban gyakran származnak olyan alapelvekből, értékekből, melyek számunkra fontosak. Az egyenlőségnek és a mások elfogadásának értékeit például nem fejezhetjük ki előítéletes attitűddel. A nézeteinket többé-kevésbé alárendeljük tehát az általunk fontosnak
tartott értékeknek. A társadalmi kérdésekben fenntartott attitűdjeink szervezésében sokan
például a politikai ideológiák (liberalizmus, konzervativizmus) hatását elemzik (pl. Kiss
1999). Ezek az attitűdök nehezen változtathatók, aminek pozitív oldala, hogy a konstruktív
értékeken alapuló, azokra tudatosan épített attitűdöket nehéz megváltoztatni. Azonban
azokkal a nézetekkel is ez a helyzet, amelyek társadalmi szempontból destruktív értékeken
alapulnak. Az értékek maguk változhatnak hosszabb távon (gyakran nagy léptékű társadalmi változásokkal együtt), sőt aktuálisan is kerülhetnek egymással konfliktusba (pl. egyenlőség–szabadság), ami teret ad az általuk meghatározott attitűdök megváltoztatásának.
Énvédő funkció  Az attitűdök szolgálhatják az ént fenyegető szorongás elkerülését, az

önértékelés megőrzését is. A pszichoanalízis mutat rá, hogy ilyenkor lépnek működésbe
különféle elhárító mechanizmusok (lásd a 18. fejezetben), melyek a tudatból kiszorítják
a nem megfelelőnek ítélt gondolatokat és a velük együtt járó szorongást. Az énvédő attitűdök egy sajátos elhárító mechanizmussal, a projekcióval lehetnek kapcsolatban. Ilyenkor a személy a számára elfogadhatatlan ösztöntörekvéseket egy másik személyre, csoportra (bűnbakra) vetíti ki, és a belső feszültségtől azon az áron szabadul meg, hogy az
adott csoporttal szemben ellenséges attitűdöt tart fenn. Az énvédő funkciójú attitűdök
megváltoztatása is nagyon nehéz folyamat, hiszen ezekre az attitűdökre a személy lelki
egyensúlya épül. Megváltoztatásuk csak úgy képzelhető el, ha az erős tiltások kialakította
szorongást és bűntudatot más módon is fel tudja oldani a személy. Ennek eszköze lehet a
pszichoterápia vagy más, a személy belső egyensúlyát kialakító lelki gyakorlat.
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Az előítélet mint sajátos attitűd
Az attitűd fogalmának megértését is segíti, ha egy társas példán mutatjuk be annak komponenseit és a személyiség egészében betöltött szerepét. Erre példánk eddig is az előítélet
volt. Nem lehet véletlen, hogy a szociálpszichológiában az előítéleteket olyan sokan kívánták feltárni, hiszen ezek sok társas konfliktus forrásai, és nagyon elterjedtek. Mi az
előítéleteket a következőkben mint sajátos attitűdöket fogjuk tárgyalni. Alkalmazva az attitűddel kapcsolatos eddigi tudásunkat, kitágítva és pontosítva azt a képet (lásd 26.1. táblázat), mely az előítéleteket az attitűdfunkciók alapján magyarázza.
Az előítéletek csoportokkal szembeni attitűdök, hiszen legfontosabb jellemzőjük, hogy
egy csoporthoz, annak tagjaihoz való viszonyunkat tükrözik. Ha az előítéleteket összetevőik szerint vizsgáljuk, a kognitív összetevőjük a sztereotípia, ami egy csoportra általában jellemző tulajdonságokat tartalmazó kognitív séma. Az affektív összevető maga az
előítélet, mely az adott csoporthoz való odafordulás, illetve az attól való elfordulás mértékét jelzi. A viselkedéses összetevő ez esetben a diszkrimináció, mely az adott csoporttal
kapcsolatosan megnyilvánuló reakciókban jelenik meg. A sztereotípia nem teljes leírása
a csoport jellemzőinek, hanem bizonyos tulajdonságok társítása egy adott csoporthoz.
Ennek legközismertebb formája a nemzeti sztereotípia, ami a különböző népekhez kötődő, akár pozitív, akár negatív tulajdonságokat jelenti (pl. a németek precízek, az olaszok
temperamentumosak, a magyarok lánglelkűek). A sztereotípia önmagában még nem előítélet, csak a kategória leírása. Ha ez érzelmi töltetű és megkülönböztetett bánásmódhoz
is vezet, akkor már előítéletről beszélhetünk. Az előítélet tehát attitűd, de ezenkívül van
még két nagyon kellemetlen jellemzője is: makacsul stabil attitűd, vagyis nehéz megváltoztatni, és olyan túlzott általánosítás egy adott csoporttal kapcsolatban, ami az egyén
szintjén téves ítéletekhez vezet.
Elvileg az előítélet lehet pozitív is, amikor egy számunkra vonzó tulajdonságot kötünk egy bizonyos csoporthoz – például az afroamerikaiakhoz a zenei érzéket vagy a kínaiakhoz a matematikai tehetséget, és az egyéneket ezek mentén a tulajdonságok mentén
ítéljük meg. Ha ezek irányítják egy tanítványunkról formált benyomásunkat, akkor ezek
is téves következtetésekhez vezetnek, de kétségtelenül kevesebb bajt okoznak, mint ha
rossz tulajdonságot kötnénk egy diákhoz csupán azért, mert egy bizonyos csoport tagja.
Éppen ezért most csak a negatív előítéletekkel foglalkozunk, mint ahogy a szakirodalom
túlnyomó része is teszi.
Az előítélet kialakulása  Számos elmélet különböző okokat keres az előítéletek kialakulására. Ahogy azt általában az attitűdökkel kapcsolatban láttuk, az előítéletek is alapulhatnak személyes tapasztalaton, de vehetjük őket át másoktól is (Smith–Mackie 2001).
A személyes tapasztalatunk maga is festhet negatívabb képet egy idegen csoportról indokolatlanul, például azért, mert hamis korrelációt látunk a negatív események (pl. bűnügyi
híradások) és a kisebbségi státusz között. Másrészt az idegen csoportokkal való kapcsolattartás amúgy is negatív érzelmeket, bizonytalanságot kelthet egy adott szituációban,
amit azután kivetíthetünk a csoport általános megítélésére. A személyes tapasztalat elő-
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ítéleteket erősítő hatásánál talán még könnyebb belátnunk, hogy a másoktól átvett tapasztalat is lehet alapja egyes csoportokkal szembeni előítéleteinknek. Allport klasszikus
művében (Allport 1977) az előítéletek különböző okait alapul vevő számos elméletet
összefoglal. Ezek alapvetően három csoportba oszthatóak:
 Vannak

olyan okok, amelyek bizonyos emberek szocializációját vagy aktuális lelki
történéseit jellemzik és így személyre jellemző okokként váltják ki az előítéletességet.
 Vannak olyanok, amelyek bizonyos külső hatások – csoportok közötti konfliktus, külső körülmények vagy a körülöttünk élők közgondolkodása miatt –, vagyis társas és
társadalmi hatásokra alakulnak ki másoknál is és nálunk is.
 És végül vannak olyan tényezők, amelyek mindnyájunknál téves ítéletekhez vezetnek,
mert az információfeldolgozás mindenkinél előforduló jellegzetes torzításai okozzák.
Az előítéletek kialakulásának e különböző magyarázatai nem zárják ki egymást, sokszor
egymást erősítve képesek megmagyarázni a társas világ e meghatározó jelenségét. Adott
esetben egyik szempont nagyobb súllyal eshet latba, más esetben más személy számára
egy másik lehet a döntő. A kellemetlen ebben a gondolatsorban az, hogy míg az első
szempont, a személyben rejlő okok csak bizonyos emberekre igazak, addig a második
már mindenkit érint kisebb vagy nagyobb mértékben, a harmadikat, az információfelvétel torzításait viszont – amelyek mindenkire jellemzőek – már gyakran észre sem vesszük.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy kellő tudatosítással ne lehetne ezek hatását csökkenteni.
Ehhez az első lépés mindenképpen az előítélet kialakulási mechanizmusainak megértése.
A pszichodinamikai elméletek vagy személyben rejlő okok. A pszichodinamikai elmé-

letek a személy pszichés folyamataival magyarázzák az előítélet létrejöttét. Ennek két típusa is van, a frusztráció okozta előítélet és az előítéletes személyiség.
A frusztráció következtében létrejövő előítélet mechanizmusa e szerint az elképzelés
szerint az, hogy amikor akadályokba ütközünk, nehézségekkel találjuk szembe magunkat, ez feszültségeket kelt bennünk, de ezt nem tudjuk a frusztrációt okozó személyen levezetni, például azért, mert a főnökünk. Ilyenkor a feszültség levezetése olyan személyeken lehetséges, akik védtelenebbek, így válnak a kisebbségek, hátrányos helyzetű rétegek
az indulatok levezetésének tárgyává. Ez a magyarázat az előítéletességet szituatív okokkal
magyarázza, azt feltételezi, hogy ha nő a frusztráció, akkor nőhet az előítélet mértéke is.
Szintén a személy által átélt feszültségek következménye az előítélet azoknál a személyeknél, akik az aktuális helyzetük miatt élnek át frusztrációt. Ilyenek a romló gazdasági
és társadalmi helyzetű, a társadalmi ranglétrán lecsúszó rétegek – munkanélkülivé válók,
korábban kedvező gazdasági helyzetüket elvesztő, elszegényedő rétegek, a társadalom
perifériájára kerülők. Összehasonlítva ezeket a társadalmi rétegeket a stabil helyzetben
levőkkel, nagyobb mértékű előítéleteket mértek (Aronson 2008).
A pszichoanalitikus elméletből kiinduló elképzelés az előítéletes személyiségben keresi
az okokat, abban a módban, ahogy az egyén igyekszik a szorongásaitól megszabadulni.
Ezek a szorongások vezethetnek a világot eltorzító elhárító mechanizmusokhoz, melyek

26. V élemények alakulása



341

alátámasztják a kisebbségekkel kapcsolatos előítéleteket. Ezt az összefüggést egy kicsit
részletesebben is elemezzük.
A személyiség szerepét hangsúlyozza Adorno (1980), mikor az előítélet okait a személyiség egészének elemzésével igyekszik feltárni. Mint sok kortársa, ő is elkerülhetetlennek tartotta a második világháború zsidóüldözéseinek és azok tragikus következményeinek pszichológiai szempontú elemzését. Megközelítésének sajátossága éppen az,
hogy a megismerő személyét hangsúlyozza. Így jut arra az elsőre talán meghökkentő következtetésre, hogy „az antiszemitizmushoz nem is kell zsidó”. A tárgyuk helyett az előítélet fenntartójához, pontosabban egy sajátos személyiségtípushoz, a tekintélyelvű személyiséghez kötötte az előítéleteket.
Azt találta egyrészt, hogy a különböző kisebbségi csoportokkal kapcsolatos előítéletek szorosan összekapcsolódnak: aki az egyik kisebbséggel szemben erős ellenérzéseket
táplál, az valószínűleg elutasít más csoportokat is. Másrészt, a kisebbségi csoportokkal
kapcsolatos előítéletekre hajlamos személyek gondolkodásának, világképének más közös
sajátosságai is vannak, melyek magyarázhatják ezeket az előítéleteket. Bizonyítékot talált
arra, hogy a személyiség egésze részt vesz az előítéletes attitűd kialakításában. Ez a belső
dinamika jó példa az attitűd énvédő funkciójára.
A tekintélyelvű emberek előítéletei Adorno és munkatársai szerint a korábban tárgyalt
énvédő funkciót töltik be. A tekintélyelvű személyiség egy sajátos családi pszichodinamika
révén alakul ki, a hátterében egy nagy tekintélyű, az ellentmondást meg nem engedő apa áll.
A felnövekvő gyermek önálló kezdeményezéseit letörő, benne bűntudatot keltő szülők, nevelők alakítják ki azt a karaktert, mely kritikátlanul elfogadja a tekintélyt, a hatalommal nem
rendelkezőket viszont megveti. További következménye egy olyan világkép kialakulása lesz,
ahol az egyén a világot ellenségesnek és veszélyesnek tartja, és úgy érzi, ezeket a fenyegető
veszélyeket csak a szabályok szigorú betartásával, a tekintélyeknek való engedelmességgel
lehet leküzdeni. A negatív világkép ezeknél a személyeknél a túl szigorú szülővel szembeni, az egyén számára azonban elfogadhatatlan ösztönkésztetések hatására alakul ki. A kisebbség tagjait ezekkel a szigorú nevelés által elfogadhatatlannak ítélt ösztönkésztetésekkel
ruházza fel, és ezzel a projekcióval hárítja el a veszélyt, hogy ezek a késztetések az ő lelki
egyensúlyát felborítsák. A tekintélyelvű személyiség azonosítására Adorno és munkatársai
utóbb egy attitűdskálát is szerkesztettek (F-skála − a név a fasizmusra utal), melynek olyan
dimenziói voltak, mint a babonásság és sztereotípiák használata, az énidegen szexualitás, a
tekintély feltétlen tisztelete, az autoriter agresszió vagy a cinizmus. Ennek az attitűdskálának
az a különlegessége, hogy semmilyen tartalmi kérdést nem tesz fel a kisebbségekkel vagy
diszkriminált csoportokkal kapcsolatban, mégis az eredmények alapján bejósolható, hogy
aki ezen az F-skálán magas értéket ér el, az előítéletes attitűdökkel is jellemezhető. A rossz
hír az, hogy megfordítva már nem igaz az állítás, aki alacsony értéket ér el az F-skálán, azok
közt is találunk előítéletes egyéneket. Ennek okait a továbbiakban részletezzük.
A társas és társadalmi okok. A kulturális, szocializációs elméletek általában az előítéletes

gondolkodás-viselkedés tanult jellegét hangsúlyozzák, ami azt is jelenti, hogy az előítéletek részét képezik egy-egy kultúrának. Ehhez a nézőponthoz illeszkedik az attitűdmérés
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és ezen belül a nemzeti, faji sztereotípiák és a nemzetekkel és etnikai csoportokkal kapcsolatos előítéletek vizsgálata, amely a 20. század első harmadában bontakozott ki markáns kutatási irányként. Ennek egyik nevezetes kutatássorozatát Katz és Braly végezte.
A személyektől nemzetek megítélését kérték tulajdonságpárok mentén. Visszatérően azt
kapták, hogy a nemzetek iránti rokon-, illetve ellenszenv lényegében nem változik az idő
elteltével. Az amerikaiak legkedvezőbben önmagukat, majd az angolokat, skótokat, íreket, franciákat, németeket ítélték meg, és a legelutasítottabbak a saját legnagyobb kisebbségük, az afroamerikaiak voltak, a sor utolsó előtti helyét hasonlóan a másik kisebbség,
a mexikóiak kapták (Katz–Braly 1979). A kulturális hatást a vélemények nagymértékű
hasonlóságán túl másik két eredmény is mutatja. Egyrészt az elutasított nemzetek közt
voltak olyanok, amiknek képviselőivel a válaszoló többsége nem érintkezett, mégis elutasította. Ezt az eredményt csak nyomatékosította, amikor a nemzetek sorába nem létező
nemzetet is tettek (pirézek), és a vizsgálati személyek a pirézeket meglehetősen negatívan ítélték meg. Mind ebből, mind a preferenciasor elejéből látható, hogy az ismertség
növeli az elfogadás mértékét, míg az ismeretlennel kapcsolatban elutasítóak vagyunk. Ez
a szempont az előítélet csökkentésében felhasználható, erre épül az ún. kontaktushipotézis, amelyre a későbbiekben majd visszatérünk.
történelmi, gazdasági elméletek speciálisan a hatalom birtokosai és a hatalommal
nem rendelkezők közötti kapcsolatot hangsúlyozzák. Úgy vélik, hogy a kedvezőbb
helyzetűek szükségszerűen gondolkodnak negatívan a hátrányosabb helyzetűekről,
csökkentve ezáltal azt a feszültséget vagy bűntudatot, ami kizsákmányoló viselkedésük miatt fellép. Így igazolják a társadalmi hatalom birtokosai (pl. többségi etnikum,
társadalmi elit, domináns nem) kiváltságos helyzetüket.
 A valós konfliktus elmélete az erőforrásokért folytatott versengést teszi felelőssé az előítéletes viselkedés kialakulásában. Ennek egyik példája Sherif cserkésztábori kísérlete
(lásd 20. fejezet). Ilyenkor az előítélet alapja az, hogy a másik csoport a saját érdekeimet veszélyezteti. A nagyobb társadalmi mobilitás lehetővé tette, hogy a korábban
alacsonyabb társadalmi státuszú családban születettek is magasabb pozíciókat érjenek el, például a tanulás révén. Ezzel azonban veszélyeztetik az erőforrásokért folyó
versenyben az eredendően magas társadalmi pozícióban lévők hatalmát. De nemcsak
a magasabb társadalmi pozícióban levők előítéleteit magyarázza ez az elképzelés, hanem azt lehet tapasztalni, hogy romló gazdasági körülmények közt nő az előítéletesség azok irányában, akik veszélyeztetik mások gazdasági helyzetét, például konkurensekké válnak egy szűkülő munkaerőpiacon folytatott vetélkedésben.
 A

Az

információfeldolgozás torzításai több okra is visszavezethetőek, a kategorizáció
jellegzetességeire, a sztereotípiák képzésekor létrejövő jellegzetes torzításokra és a sürgetett döntéshozatalra.
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szociális megismeréssel kapcsolatos elmélet, amelyet a 24. fejezetben mutattunk be
részletesen, azt hangsúlyozza, hogy a csoporttagság tudata sajátos percepciót eredményez más csoportok tagjaival szemben. A negatív megítélés és diszkriminatív viselkedés eszerint a szociális kategorizáció eredménye.
 A sztereotípiák kialakulásának vannak olyan formái, amelyek jellegzetes módon az információk torzulásához vezetnek, és ezáltal válnak az előítéletek forrásaivá. A világról
alkotott képünk gyakran pontatlan, mert nem tudunk kellő információt gyűjteni ahhoz, hogy reálisan ítéljük meg a különböző embercsoportokat. Kategóriákban azonban kénytelenek vagyunk gondolkodni, mert ez megkönnyíti számunkra a világban
való tájékozódást. Ezeknek a téves sztereotípiaképzéseknek három forrása van: a személyes tapasztalatok téves általánosítása, az érzelmek szerepe a sztereotípiák kialakításában és a társas vagy környezeti hatások (lásd 26.2. táblázat).
 A

26.2. TÁBLÁZAT  A téves sztereotípiák miatt kialakuló előítéletek

Ok

Példa

Szélsőséges jelenségek több figyelmet
kapnak.

Ha találkozom néhány nagyon magabiztos, nagyhangú
fiatallal, azt gondolom, hogy a mai fiatalok nagyhangúak és
nem kellően szerények.
Téves korreláció I.: néhány tapasztalatból Ismerek néhány gyengén autót vezető nőt, és ebből arra
általánosítunk.
következtetek, hogy a nők nem tudnak autót vezetni.
Téves korreláció II. : ha egy ritka tulajEgy-két nőies mozgású homoszexuális férfit ismerve azt
donságot egy kisebbség tagjainál tapasz- gondoljuk, hogy a homoszexuális férfiak mozgása nőies.
taljuk, felértékeljük a tulajdonság megjelenési valószínűségét.
A környezet véleménye.
Az apám szerint nem fontos, hogy a nők tanuljanak, mert
az ő feladatuk a családról való gondoskodás – azt gondolom, hogy alkalmasabb leszek a családanya szerepre, mint
arra, hogy magasabb iskolát végezzek.
Társadalmi szerepekből formált véleA nők gondozzák általában a gyerekeket – a nők gondoskomény.
dóbbak és alkalmasabbak is erre a szerepre, mint a férfiak.
Érzelmek kiváltják a tulajdonság feltétele- Félek a bevándorlóktól – a bevándorlók félelmetesek,
zését.
veszélyesek.
Média által közvetített információk.
Reklámokban a nők egész alakos képe, a férfiak arca szerepel gyakrabban – a férfiak intellektuálisabbnak tűnnek.

A személyes tapasztalataink torzító hatása
 Szélsőséges

jelenségek több figyelmet kapnak: Az attribúciókkal kapcsolatban korábban
már láttuk, hogy ha egy viselkedés szokatlan, akkor hajlamosabbak vagyunk a viselkedés hátterében szándékosságot feltételezni (lásd 24. fejezet). De a szokatlanság azt
is jelenti, hogy sokkal inkább megjegyezzük az adott viselkedést, és ennek hátterében
nemcsak a személyre jellemző tulajdonságot feltételezünk, de általánosítunk arra a csoportra is, amelyikbe a személy tartozik. Például, ha egy külföldön több évet eltöltött
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tanítványunkat nagyon szétszórtnak látjuk, ezt tévesen a külföldön eltöltött idővel hozzuk kapcsolatba. Ezért a következő tanítványnál, akiről megtudjuk, hogy szintén járt
külföldön, már a találkozást megelőzően arra számítunk, hogy ő is szétszórt lesz.
 Téves korreláció I.: Néhány tapasztalatból általánosítunk. Ennek egyik legismertebb
példája, hogy a férfiak, akik ismernek néhány gyengén autót vezető nőt, ebből arra
következtetnek, hogy a nők általában nem tudnak autót vezetni.
 Téves korreláció II.: Ha egy ritka tulajdonságot egy kisebbség tagjainál tapasztalunk,
felértékeljük a tulajdonság megjelenési valószínűségét (Hamilton–Rose 1984). Ezt
a jelenséget laboratóriumi helyzetben is demonstrálni lehet a következő módon.
A vizsgálatban résztvevőket, akik tegyük fel, százan vannak, egy 80 fős és egy 20 fős
csoportra osztjuk, majd kékeknek és pirosaknak címkézzük őket, ezután mindenkit
tulajdonságokkal ruházunk fel, amit meg kell jegyezni. Ha egy ritka tulajdonságot
– mondjuk vörös hajú – a kékeknél nyolcszor, a pirosaknál kétszer említjük, akkor az
emberek, úgy fognak emlékezni, hogy a pirosakra jellemzőbb a vörös haj.
 A környezet véleménye: A saját magunkról és másokról való gondolkodást is befolyásolja a környezet véleménye. Ha azt halljuk folyamatosan a környezetünktől, hogy a
lányok ügyetlenebbek a háztartási szerelési munkákban, akkor nőként kis valószínűséggel fogunk csavarhúzót keresni, és visszaerősíteni a kilazult konnektort, és a fiaink
se állnak neki pogácsát sütni, pedig mindkettő sikerülhetne mindenkinek.
 Társadalmi szerepekből formált vélemény: Több olyan példát is hozhatnánk, ami arról
szól, hogy a szokásos társadalmi szerepmegosztás befolyásolja a vélemény alakulását.
A 26.2. táblázatban hozott példánk a nők alkalmasságáról a gyerekekről való gondoskodásra azonban abból a szempontból is elgondolkodtató, hogy ezen a sztereotípián alapul az a gyakorlat, hogy a gyermekelhelyezési perekben ritkán, és csak több
egyértelműen negatív tény hatására veszik fontolóra bírók, hogy alkalmas-e az anya a
gyereknevelésre, míg az apáknak az alkalmasságukat kell bizonyítaniuk.
 Érzelmek kiváltják a tulajdonság feltételezését: Érdemes pedagógusként végiggondolni,
hogy vannak-e olyan csoportok a diákjaink közt, akik félelmet vagy ellenérzést váltanak ki. Nem gondolunk itt szélsőséges példákra, csak olyan gondolatokra, mint hogy
az okos diákok nagyképűek vagy az egykék elkényeztetettek. Ezek a feltételezések
torzíthatják a diákokról kialakuló képünket, és „várva” ezeknek a tulajdonságoknak
a megjelenését sokkal kisebb jelekből is bizonyítottnak láthatjuk a sztereotípiánkat.
 Média által közvetített információk: Vizsgálatok kimutatták, hogy ugyannak a személynek egész alakos képe összehasonlítva a képből kivágott arccal, intellektuálisabb benyomást kelt. Ezért az a gyakorlat, hogy a különböző képes újságok a nőket rendszeresen egész alakos képpel jelenítik meg, a férfiaknak pedig csak az arcát mutatják,
rafinált módon a férfiak intellektuálisabbak és ambiciózusabbak sztereotípiát erősítik
(Archer et al. 1983).
Az itt felsorolt példáink egy része sajnos attól is „veszélyessé válhat”, hogy pusztán az említésük erősítheti a meglévő sztereotípiákat, ha az olvasó felületesen csak azok tartalmára
emlékszik, és elhanyagolja a szöveg teljes kontextusát. Mégis érdemes ezeket végiggon-
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dolni, sőt a saját életünkből is keresni hasonló példákat, mert a szetreotip nézetek tudatosítása jelenti az első lépést a téves attribúciók elkerülése felé.
Végezetül az információfeldolgozás és a döntéshozatal körülményei is befolyásolják
a sztereotípiák használatát. Ha a személyeknek kevés idő áll rendelkezésükre a döntések meghozatalához, akkor gyakrabban támaszkodnak a sztereotípiáikra (Freund–Kruglanski–Shpitzajzen 1985). Ez tanári szempontból azért különösen figyelemreméltó, mert
iskolai helyzetekben sokszor kell azonnali döntéseket hozni, például diákok közti konfliktusok esetén. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy a diákokról kialakított előzetes
(előítéletes) képünk alapján ítéljük meg a helyzetet.


NÉZETEK RENDSZERE, KOGNITÍV STÍLUS

Az attitűdök rendszerszerű elemzése éppen a tekintélyelvű személyiség vizsgálatából indul ki. Rokeach (1984) általánosabban kognitív stílusnak nevezi és egyénenként változónak tekinti azt a módot, ahogyan feldolgozzuk az új információt. A kognitív stílusban
meglévő különbség szerinte elsősorban abból fakad, hogy különféleképpen szerveződnek rendszerré az egyének nézetei. E nézetrendszerekben figyeli az elfogadott és elutasított nézetek arányát és szerveződését, elemzi a személy számára középponti és periferikus
nézetek tartalmát. Ezenkívül felhívja a figyelmet a gondolkodás időtávlatának, idői perspektívájának szerepére is. Rokeach a tekintélyelvű személyiség merev gondolkodását
ideológiától függetlenül vizsgálja, rámutatva arra, hogy a szélsőséges jobboldali gondolkodási mód sok tekintetben hasonlít a szélsőséges baloldali gondolkodásra. Bár ideológiai tartalmaikban nyilván gyökeresen különböznek egymástól, mindkettőre jellemző a
gondolkodás zártsága, dogmatikus volta.

Nyílt és zárt gondolkodás
Rokeach szerint egy személyre jellemző gondolkodásmód nyíltságának, illetőleg zártságának mértékét alapvetően az szabja meg, hogy mennyire képes a személy a külvilágból
származó lényeges információt – a lényegtelen vonásoktól megtisztítva – felfogni, saját
jogon minősíteni és cselekvése kiinduló alapjává tenni. Minél nyíltabb az egyén nézetrendszere, annál inkább a különböző befolyásoktól függetlenül, az információ sajátos természetének megfelelően fog előrehaladni. Annál inkább ellen tud állni belső késztetéseinek és a külső jutalmaknak, büntetéseknek. A zárt gondolkodás ezzel szemben kötődik a
hatalomhoz, a világot alapvetően fenyegetőnek látja, és elzárkózik az új információ felvételétől.
A nézeteink rendszere  Rokeach szerint alapvetően meg kell különböztetnünk az elfogadott és az elutasított nézeteinket. Minden attitűdben szerepet játszanak ezek az igazoló és cáfoló nézetek. A zárt gondolkodású ember igazoló, attitűdöt alátámasztó nézetei van-
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26.3. TÁBLÁZAT  A nyílt és a zárt gondolkodás jellemzői (Rokeach)

A nézetrendszerek
dimenziói

Nyílt gondokolkodású

Zárt gondolkodású

Az igazoló-cáfoló érvek izoláltak,
sokkal több az igazoló érv, és a cáfoló
érvek nem differenciálódnak, nagy
részüket elutasítja a személy.
Centrális nézetek alapján a világ
alapvetően fenyegető.
Közbülső területeken a hatalom
alapja a büntetés-jutalom.

Időtávlat dimenziója

Átjárhatóak az attitűd igazoló és
cáfoló alrendszerei, az igazoló és
cáfoló érvek egyensúlyban vannak, a
cáfoló érvek differenciáltak.
Centrális nézetek alapján a világ
alapvetően barátságos.
Közbülső területeken a hatalom
kritikája is megjelenhet, az nem
korlátlan.
A jelenre és a közeli jövőre fókuszál.

Világról alkotott kép

A világ alapvetően barátságos.

Igazoló-cáfoló nézetek
rendszerei
Centralitás dimenziója

A távoli múltra és a távoli jövőre
fókuszál.
A világ alapvetően fenyegető.

nak túlsúlyban, a cáfoló nézetei kevéssé tagoltak, és közülük keveset fogad el. Gondolkodására jellemző a merevség és az izoláció, nincsen átjárás sem az igazoló-cáfoló nézetek
között, sőt ennek a két rendszernek az egyes területei is elszigeteltek egymástól. Ennek
éppen az ellenkezője igaz a nyílt gondolkodású emberre, viszonylag kiegyensúlyozott
arányban vannak az álláspontját igazoló és cáfoló nézetei, van közöttük kapcsolat, a cáfoló nézetek viszonylag részletesen kidolgozottak, és a személy nem utasítja el kevésbé azokat (26.3. táblázat).
Centrum-periféria  Az ember nézetrendszerének középponti területei tartalmazzák

Rokeach szerint az elsődleges nézeteket. Ezek a fizikai és a társas világgal való alapvető
viszonyt fejezik ki, az egyén saját magával, illetve másokkal kapcsolatos alapvető meggyőződéseit tartalmazzák. Ez a régió változtatható legkevésbé, kisgyermekkorban alakul
ki, ezek a nézetek nincsenek ugyan explicit formában megfogalmazva, mégis alapvető
fontosságúak a személy számára. Rokeach szerint a zárt gondolkodású személy centrális
nézetei alapján alapvetően fenyegetőnek, barátságtalannak tartja az őt körülvevő világot,
szerinte az emberekben nem lehet megbízni. A nyílt gondolkodású ellenben alapvetően
barátságosnak tartja a világot, és bízik az emberekben. A centrális nézetektől kissé távolabb olyan közbülső területet azonosít, mely a világkép külső támpontjaira, a külső pozitív vagy negatív tekintélyekre vonatkozó nézeteket tartalmazza. A zárt gondolkodású személy esetében a külső hatalomra hagyatkozás nem észérveken alapul, hanem a jutalmazáson-büntetésen. Míg a nyílt gondolkodásúak alapvetően úgy tartják, hogy a hatalommal
rendelkező személyek hatalma nem korlátlan, és az embereket nem aszerint kell megítélni, hogy egyetértenek-e a hatalommal vagy sem.
Idői távlat  A harmadik dimenziót, a gondolkodás idői távlatát két szempontból, annak
kiterjedtsége, illetve a jövő-jelen-múlt felé való irányultsága szerint vizsgálja Rokeach.
A zárt gondolkodású személy idői perspektívája szerinte szűk, és vagy a távoli múltra, vagy
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a távoli jövőre koncentrál, azt nem köti össze a jelennel. Ezzel szemben a nyílt gondolkodású személy alapvetően a jelenre koncentrál, az itt és most konkrét talaján áll. Ezzel együtt
számot vet a belátható jövővel, és támaszkodik a múltra is, idői távlata tehát viszonylag
tágas.
Rokeach szerint a nézetek e három dimenzió alapján is kitapintható szerveződése egyszerre szolgál két egymással hadilábon álló motívumrendszert. Az egyik a megértés, a
megismerés szükségletéből táplálkozik, a másik a valóság fenyegető mozzanatainak elhárítására irányuló szükségletből fakad. A legtöbb ember esetében többnyire egyszerre hat a
két motívum. A dogmatikus gondolkodásban tehát nem önmagában az énvédelem tendenciája a káros, hanem annak végletes megjelenése.

A szocializáció szerepe a kognitív stílus kialakulásában
Rokeach és Adorno elképzeléseit integrálja Harvey (1984) a konkrétság-absztraktság ellentétpárjában. Megközelítésének számunkra különösen érdekes vonása, hogy az előbbi
szerzőknél is megjelenő nevelési, szocializációs tényezőket kiemeli, és ezek hatását vizsgálja a gondolkodásra. Adorno és Rokeach is felveti különféle formában a gyermek tekintélyhez való viszonyának fontosságát a gondolkodási módok kialakulásában, ám Harvey
kifejezetten arra építi a saját tipológiáját, hogy a felnövekvő gyermeknek mennyire van
lehetősége a társas világ explorációjára, mennyire engedik a szülei, nevelői a társas világ
felfedezését, illetve mennyire korlátozzák azt (lásd 26.4. táblázat).
Harvey szerint az egyéni különbségeket is az okozza, de magukat a társadalmakat is
az különbözteti meg legélesebben egymástól, hogy hogyan alakulnak ki a normákkal, az
26.4. TÁBLÁZAT  A szocializáció és a kognitív stílus összefüggése (Harvey)

Gondolkodás
absztraktsága

Énrendszer

Szocializáció jellemzői

1. rendszer

A világgal, értékekkel, társas okok megismerésével kapcsolatos önállóság erősen
korlátozott, S-R kondicionálás, értékek
belátás nélküli internalizálása, szabályok
megértés nélküli rituális követése
Jutalmakat mindenható tekintély szeszélyesen osztja, bizonytalan, hogy milyen
viselkedés következménye a jutalom-büntetés, optimálisnál több bizonytalanság
Szülők túlzottan engedékenyek, megakadályozzák a tárgyi világ explorációját,
bátorítják maguk manipulálását
Szabadon fedezheti fel a gyermek a társas
és fizikai világot, szabadon oldhat meg
problémákat

2. rendszer

3. rendszer
4. rendszer

Dogmatizmus

Tekintélyelvűség

++

++

++

–

+

+

–

–
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azokat képviselő jelentős vonatkoztatási személyekkel (jellemzően a szülőkkel) való kölcsönhatás révén a társas-társadalmi ismeretek. Ezek hatását a szociális énrendszerekben
vizsgálja, melyek közül négyet különböztet meg:
 Az 1. rendszer a legkonkrétabb, az ilyen személyt nagyon erősen korlátozták a társas

világ megismerésében, nevelésében az S-R kondicionálás a legjellemzőbb.
 A 2. rendszer valamivel absztraktabb, alapvetően egy mindenható tekintély elutasítása
jellemzi, mely abból fakad, hogy a tekintély szeszélyesen, kiszámíthatatlanul jutalmaz
és büntet. Ez a társadalmilag elfogadott viselkedésmódokkal szembeni lázadáshoz vezet. Az alkoholista vagy drogfüggő szülő gyermeke gyakran válik ilyen lázadó személyiséggé.
 A 3. rendszer elmarad a legabsztraktabb szinttől, jellemző a gyerekre a túlzott önértékelés és a nagy társas hatóerő, ami azonban azzal társul, hogy a problémákat csak
mások segítségével, az „ő kihasználásukkal” képes megoldani. Ez az énrendszer akkor
alakulhat ki, ha a szülők korlátozzák a társas világ explorációját, ám ez a korlátozás
nem a tekintély tiszteletének elvárásából, hanem a szülő aggódásából, szorongásából fakad. A gyerek ebben a szituációban hamar megtanulja, hogy a gondozó (anya)
leginkább attól fél, hogy ő megsérül vagy megbetegszik. Így a szülő gyakran inkább
enged a gyerek követeléseinek, mintsem hogy az erősen sírjon, kapkodja a levegőt
stb. A gyerek fokozatosan „megtanulja” manipulálni a környezetét. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez nem tudatos folyamat, nem szándékos vagy tervszerű viselkedés.
 A 4. rendszer a legabsztraktabb, magas szintű feladatorientáltság, kockázatvállalás,
függetlenség és exploráció jellemzi az ilyen gyereket. Neki módja volt a társas világot
szabadon felfedezni, szabadon oldhatott meg problémákat, félelem nélkül jöhetett rá
a megoldásokra, ugyanakkor folyamatosan maga mögött érzi a szülő figyelmét, szükség esetén segítséget, támaszt kap (pl. a szülő megengedi, hogy a gyerek a mászóka
legmagasabb fokára is felmásszon, de elérhető közelségből figyeli a mozgását, készen
arra, hogy segítsen vagy elkapja, ha a próbálkozás kudarcba fullad).
Az egyéni nézetrendszerek és ezen belül a kognitív stílus kutatásának két fontos következménye van a pedagógusi munkára. Egyrészt, maga is bizonyítja azt a közismert tételt,
hogy a nézetek minőségét nem feltétlenül tartalmuk, hanem a kifejtésük, reprezentációjuk módja határozza meg. A nézetek meglévő struktúrája ráadásul nemcsak a birtokolt
ismeretek gazdagságára, de alkalmazásuk rugalmasságára és az új információ felvételére is
alapvető hatással van. Másrészt, ezekből a kutatásokból kiderül, hogy a korai szocializáció
nak, így az iskolai nevelésnek is alapvető szerepe van e gondolkodásmód alakításában.
Nagy tehát a pedagógusok és az iskola felelőssége abban, hogy a különböző problémákat
komplexen, a zavaró tényezőktől elválasztva tudja-e a felnövekvő gyermek szemlélni,
vagy e gondolati igényesség helyett a leegyszerűsítésekre, a tekintélyek kritikátlan elfogadására lesz-e hajlamos.
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AZ ATTITŰDÖK ÉS A VISELKEDÉS KAPCSOLATA

Az attitűd fogalmi és rendszertani elemzése után sem lenne teljes a kép, ha nem vizsgálnánk
meg alaposabban az attitűdök és a viselkedés viszonyát. A legtöbb gyakorlati szakembert
– a reklámkampányok szervezőitől a gyakorló pedagógusokig – az érdekli elsősorban, hogy
miként jósolhatja be, miként befolyásolhatja a fejünkben lévő attitűd a megnyilvánuló viselkedést. Tulajdonképpen ebből a célból kezdték el az attitűdöket kutatni, azonban elég korán
kiderült, hogy nem egyértelmű a kapcsolat a viselkedés és az attitűdök között. Sokan ezt az
attitűd használhatóságának erős korlátjaként értelmezték. Mások azt kezdték el elemezni,
hogy milyen eddig nem vizsgált tényezők játszanak közre a viselkedés meghatározásában.
Természetesen a kutatók levontak módszertani következtetéseket is az attitűd és a viselkedés mérésével kapcsolatban, azonban ezekre itt nem térünk ki részletesen.
Nagyon korán, az attitűdmérések első lelkes hullámának idején felmerült a kétely,
hogy képesek-e bejósolni az attitűdök a viselkedést. Az 1930-as években végzett kísérletében egy fehér professzor (LaPiere 1934, idézi Atkinson et al. 2003) egy fiatal kínai
párral bejárta az Egyesült Államokat. Ebben a korban erős előítéletek éltek az amerikai
társadalomban a kínaiakkal kapcsolatban. A kísérletben számos szállodát és éttermet látogattak végig, és kipróbálták, hogy ezeken a helyeken valóban elutasítják-e a kínai házaspárt. Az esetek döntő többségében nem utasították vissza őket sem a szobafoglalásnál,
sem az étkezésnél. Ez ellentmondott a társadalomban meglévő általános előítéletességnek, amiből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a vendéglátósok kivételesen toleráns csoportja volt a korabeli amerikai társadalomnak. Ennek azonban ellentmondanak
a kísérlet második szakaszában kapott eredmények. Mindegyik intézményt megkeresték
írásban, hogy fogadnának-e egy kínai párt. A válaszokban szinte teljes volt az elutasítás.
Ebből az ellentmondásból arra a következtetésre jutott LaPiere, hogy az attitűdök nem
(legalábbis bizonyos esetekben nem) képesek a viselkedést bejósolni. A kutatást érték
módszertani kritikák, azonban élesen vetette fel az attitűdök és a viselkedés viszonyával kapcsolatos kérdéseket. Ráadásul sok más kutatás is hasonló eredménnyel zárult, így
például egyetemistáknak a csalással kapcsolatos attitűdjei egyáltalában nem jósolták be,
hogy maguk puskáznak-e, ha ez módjukban áll (Corey 1937).
Szerencsére nem csak ilyen kritikus eredmények születtek, más esetekben a kinyilvánított attitűd egészen jó előrejelzőnek bizonyult. Az amerikai elnökválasztásokat megelőző közvélemény-kutatásokat vizsgálva (Kelley–Mirer 1974, idézi Atkinson et al. 2003)
például azt találták, hogy azok döntő arányban (több mint 80%-os megbízhatósággal)
bejósolták hosszú éveken keresztül a későbbi szavazás eredményét. Hasonlóképpen, a
rendszerváltás óta a választásokat megelőzően hazánkban is végeznek közvélemény-kutatásokat. Ezek a legtöbb esetben meglehetős pontossággal képesek előre jelezni a későbbi eredményeket. Néha ugyan az eredmény meglepetést okoz, mint a 2016-os amerikai
elnökválasztás eredménye is (lásd 80%-os megbízhatóság), ami mutatja, hogy a közvélemény-kutatásban számos döntést kell hozni, és vannak olyan szempontok, amelyeket
néha nem sikerül előre számba venni. Ilyen döntés a mintavétel nagysága és a minta gyűjtésének módja, de újabban azzal is számolnak, hogy maga a közvélemény-kutatási ered-
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mény nyilvánossá válása is változtathat az eredményeken. Abban azonban, hogy ezekre
a váratlan eseményekre jobban emlékszünk, mint azokra a gyakori esetekre, amikor az
előrejelzés pontos volt, a nézetek alakulásának egyik jellemzőjét ismerhetjük fel. Az attitűdvizsgálatok eredményeit számos társadalmi területen alkalmazzák, a piackutatástól a
társadalmi célú kampányok tervezéséig.
Különösen alkalmasnak bizonyulnak az attitűdkutatások olyan esetekben, mikor
statisztikus következtetéseket kell levonni viszonylag nagyszámú ember viselkedésével
kapcsolatban. Ha az attitűd és a viselkedés viszonyát befolyásoló személyes és helyzeti
tényezők – a nagyobb számok miatt – többé-kevésbé kioltják egymást, mi is valószínűleg akkor járunk el helyesen, ha nem attitűdtesztek alapján igyekszünk bejósolni, hogy a
legjobb barátunk eljön-e velünk moziba a hétvégén (helyette inkább más programjait,
az anyagi lehetőségeit, a moziba járási szokásait tesszük mérlegre, természetesen a hozzánk való viszonyával együtt). Ha viszont egy osztálykirándulást tervezünk, akkor már
sokkal inkább hasznosíthatjuk arra vonatkozó tudásunkat, hogy az osztály tagjai milyen
szempontok alapján ítélnek jónak vagy rossznak egy kirándulást. Minél inkább hasonlít
az általunk kínált program „a többség fejében élő ideális osztálykirándulásra”, valószínűleg annál jobban fogják magukat érezni.
A különböző attitűdök nagyon eltérő mértékben jósolják be a viselkedést. Fontos
azonban megvizsgálni, hogy milyen tényezők határozzák meg ezt a kapcsolatot.

Milyen attitűdök jósolják be inkább a viselkedést?
Az attitűdjeink között lényeges különbségek lehetnek. Láttuk korábban, hogy egyes attitűdjeink saját tapasztalaton alapulnak, míg másokat társainktól veszünk át. Egyes attitűdök alapvetően fontosak számunkra, mások periferikusabb jelentőséggel bírnak. Összességében azt mondhatjuk, hogy
 a számunkra fontos,
 a személyes élményen alapuló,
 a belső ellentmondásoktól mentes,
 a speciálisan az attitűdtárggyal kapcsolatos,
 hozzáférhető attitűdjeink inkább bejósolják a viselkedést.

Mindenkinek van olyan attitűdje, melyet a legnagyobb a nehézségek árán is fenntart, úgy
érzi, nem lenne ugyanaz az ember, ha azt feladná. Más véleményünkön viszont akár a legkisebb ellenhatás esetében is változtatunk. Sokak szemében fontos lehet például a szüleikkel való jó viszony. Ha ez középponti fontosságú attitűd valakinek az életében, akkor biztos alapnak viszonyul a viselkedése bejóslásában is. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a jó viszonyt erősítse, de legalábbis ne veszélyeztesse. A számunkra
fontos, középponti jelentőségű attitűdök tehát jobban bejósolják a viselkedésünket, mint
a kevésbé fontosak.
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Esetenként a minket vagy csoportunkat közvetlenül érintő események alapján jutunk
bizonyos meggyőződésre, máskor minket közvetlenül nem érintő kérdésekben foglalunk
állást. Egy vizsgálatban (Regan–Fazio 1977, idézi Atkinson et al. 2003) azt találták, hogy
a zsúfolt ideiglenes kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos attitűdjeik és a megoldás érdekében véghezvitt cselekvésük sokkal inkább együtt járt azoknak a diákoknak, akik maguk
is elszenvedői voltak ennek a helyzetnek, mint azoknak, akik csak hallomásból tudtak
róla. Tehát a személyes érintettség alapján kialakított attitűdök inkább bejósolják a viselkedésünket, mint a közvetett forrásokra építettek.
Attitűdjeink maguk sem mindig mentesek a belső ellentmondásoktól. Lehet, hogy
ambivalensek vagyunk egy kérdés megítélésében. A tanárok közül például sokan vallják
azt, hogy nem szabad a jó és a rossz tanulókat megkülönböztetni egymástól, és igyekeznek ennek megfelelően viselkedni. A konkrét esetekben azonban sokszor mégis nagyobb
jóindulattal feleltetik a „jó tanulót”, ami azután az érdemjegyet is befolyásolhatja. Ha valakinek a jó tanulókhoz való viszonya ambivalens (pl. két érték: az egyenlő esélyek biztosítása és a korábbi munkával szerzett személyes érdem egyformán fontos a számára),
akkor nehezebben tudjuk megjósolni, hogyan fog feleltetni, befolyásolja-e a tanulók korábbi teljesítményeiből adódó tapasztalata. Míg az egyenlőség talaján álló vagy személyes
érdemeket nyíltan elismerő kollégájának viselkedése egyaránt kiszámíthatóbb lesz. Másféle ambivalencia figyelhető meg például az etnikai (vagy más elutasított) kisebbségek
megítélésében. Tudatosan törekedhetünk a társadalomban meglévő előítéletekkel szembeni ellenállásra, ám amikor kevésbé tudjuk kontrollálni ítéleteinket, viselkedésünket
(pl. időhiány miatt, stresszhelyzetben), akkor átvehetik ezek az automatikus reakciók is
viselkedésünk irányítását. Ellentmondásmentes attitűdjeink jobb bejóslói a viselkedésnek,
mint azok, melyek maguk is ambivalensek, legyen szó akár a mögöttes értékek ambivalenciájáról, akár a tudatos és a nem tudatos viszonyulások közötti ellentétről.
Az attitűdök egy további jellemzőjét világíthatja meg a kérdés, hogy a drogokkal kapcsolatos általános attitűdök mennyire jósolják be a személy viselkedését, amikor egy házibulin vagy akár az iskola vécéjében megkínálják egy szál marihuánás cigarettával. Az
egészséges viselkedéssel kapcsolatos kutatások alapján azt mondhatjuk, hogy az általános attitűdök sokkal kevésbé járnak együtt az egészség-magatartással, mint a speciális
tárgyra vonatkozó attitűdök. A fogamzásgátlással kapcsolatos viselkedést például sokkal
inkább befolyásolja a fogamzásgátló tablettákkal kapcsolatos attitűd, mint általában a
születésszabályozással kapcsolatos nézetek (Davidson–Jaccard 1979, idézi Smith–Ma
ckie 2003). Mivel a viselkedést mindig konkrét helyzetben, konkrét tárgyakkal, személyekkel kapcsolatban végezzük, az ezekkel kapcsolatos speciális attitűdök jobb bejósolói
annak, hogy mit fogunk tenni, mint az általános vélekedéseink.
Végül, a hozzáférhető attitűdjeink jobban befolyásolják a viselkedésünket, mint azok a
nézeteink, melyek egy adott helyzetben nem aktiválódnak. Vélekedéseink automatikusan
is kifejtik hatásukat, ha gyakorta idézzük fel azokat, de ha felhívják a figyelmünket e nézetekre közvetlenül a viselkedés előtt, az is hasonlóan aktiválhatja azokat. Egy kísérletben
(Darley–Batson 1973, idézi Hewstone et al. 1995) például azok a teológushallgatók, akik
az irgalmas szamaritánusról hallgattak meg előadást, inkább segítettek azután a szünet-
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ben, mint azok, akik más teológiai kérdéseket vitattak meg. Főként akkor volt ez igaz, ha
egyébként volt idejük, nem voltak késésben a következő órára. Bár ilyen irányú kísérletet
nem végeztek, de valószínűleg a segítőszakmák képviselői is gyakrabban nyújtanak segítséget, mint mások. Az előbbi esetben a segítő attitűdök aktuálisan váltak hozzáférhetővé,
míg ez utóbbi esetben gyakori felidézésük válthat ki pozitív hatást. Hozzáférhető attitűdjeink tehát inkább irányítják viselkedésünket, mint azok, amelyek nem kerülnek előtérbe.

A normák szerepe
Eddig azt elemeztük, miként befolyásolják az attitűdök és a viselkedés viszonyát maguk az
attitűdök. Azonban más tényezők is befolyásolják a viselkedési szándékot. Ezekre a tényezőkre hívta fel Fishbein és Ajzen (1975) a figyelmet az indokolt cselekvés elméletében (lásd
26.1. ábra). A viselkedés általában társadalmilag szabályozott helyzetben zajlik, többé-kevésbé erős helyzeti kényszerek alatt. Egyszerűen szólva, ritkán tehetjük azt maradéktalanul,
amit szeretnénk. Bár e korlátok jórészt tudattalanul fejtik ki hatásukat, azonban a megkön�nyebbülés, amit a nap végén hazaérkezve, a hivatalos szerepeinket levetkőzve gyakran érzünk, jelzi, hogy mégis léteznek. Bár természetesen az otthoni viselkedésünket is számos
láthatatlan viselkedési norma szabályozza. A cselekvési helyzetek elemzésében abból indult
ki Fishbein és Ajzen, hogy a viselkedési szándékot a viselkedés tárgyára vonatkozó attitűd
mellett még legalább két tényező befolyásolja. Az egyik az arra vonatkozó elvárásunk, hogy
a viselkedésünk eléri-e a célját. A másik tényezőt személyes normának nevezték, ez a személy
által elfogadott társas normákat jelöli, melyek szabályozzák az adott viselkedést.
Mindkét tényező a viselkedés helyzeti korlátjának tekinthető. Nem igyekszünk a véleményünk kifejezésére, ha úgy gondoljuk, hogy ezt nem tudjuk sikerre vinni. De az attitűdünk kifejeződését az is módosíthatja, hogy az adott helyzetben milyen társadalmi
normákat fogadunk el a saját viselkedésünkre vonatkozóan.

26.1. ÁBRA  A viselkedési szándékot meghatározó tényezők (Fishbein–Ajzen 1975)
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E helyzeti meghatározók okozhatnak tipikus tanári dilemmákat is. Mit tegyünk például, ha egyik diákunkról megtudjuk, hogy rendszeresen kábítószert fogyaszt? Valószínűleg egyszerre akarjuk kifejezni, hogy elítéljük, amit tesz, és hogy segíteni szeretnénk
neki abban, hogy változtasson az életén. Ám éppen itt léphetnek fel a helyzeti korlátok.
Hogyan tudunk például segíteni annak, aki nem akarja (nem látszik) elfogadni a segítségünket? Az együttérzés kifejezését vajon nem gátolja-e ez? De másrészt hogyan tudjuk
kifejezni a rosszallásunkat egy olyan ember felé, aki nem fogadja el az általunk is osztott
társadalmi normákat? Könnyen érezhetjük úgy, hogy sem a rosszallást, sem a segítő szándékot nem tudjuk hatékonyan kifejezni ebben az esetben. Ha ez az előzetes elvárásunk,
annak a viselkedésben ki nem fejezett attitűd, azaz a probléma szőnyeg alá söprése lehet
a következménye. Ám ha mégis úgy döntünk, hogy minden akadály ellenére igyekszünk
a rosszallásunkat és a segítő szándékunkat kifejezni, akkor számos társadalmi norma
fogja befolyásolni a viselkedésünket. Figyelembe kell vennünk a törvényeket, az iskola házirendjét, a tanárkollégáink által vallott nézeteket, azt a viszonyt, ami az osztály és
közöttünk van, és még sorolhatnánk a számos kimondott vagy kimondatlan társadalmi
szabályt. Tehát még akkor sem könnyű attitűdjeink alapján cselekedni, ha vesszük hozzá
a kellő bátorságot. És még akkor sem, ha magunk bizonyos szabályokra nagyobb, másokra kevesebb hangsúlyt fektetünk, ezzel téve személyessé e normák hatását. Erőt ebben a
nehéz helyzetben végső soron az adhat, hogy ha mindezekkel az akadályokkal és módosító tényezőkkel szembenézve, mégis sikerül kifejezni attitűdjeinket, nemcsak (szakmai)
önbecsülésünket őrizhetjük meg, de hitelességünket is, ami talán a legfontosabb nevelőeszköz a tanár kezében.
Ehhez a jelenséghez kapcsolódik egy további, ismert normatorzulási folyamat, amelyet a szakirodalomban „többszöri figyelmen kívül hagyásnak” (pluralistic ignorance)
neveznek (Katz–Allport–Jenness 1931; Berkowitz 2005). Ennek a jelenségnek az a lényege, hogy olykor a csoport tagjai tévesen ítélik meg egy adott viselkedés elfogadottságát. Pl. úgy hiszik, hogy más kollégák is kerülnék a drogproblémával való foglalkozást,
vagy diákpéldával élve, a többség szimpatikusnak tartja, ha valaki „beszól” a tanárnak.
Ugyanakkor, ha mindenkit egyénileg megkérdezünk, hogy ő személy szerint mit gondol
erről a viselkedésről, akkor azt tapasztaljuk, hogy valójában szinte senki nem szimpatizál
ezzel a magatartással. Ilyen esetekben az egész csoport téves normáknak engedelmeskedik, és gyakran ennek megfelelően viselkedik. Ezeket azonban megfelelő módszerekkel
(Szabó–Labancz 2015) fel lehet tárni, majd pedig intervenciós eljárás keretében a téves
normákat ki lehet iktatni. A vizsgálatban és az intervencióban nagy segítséget jelenthet
az iskolapszichológussal való együttműködés. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy
a téves normák leépítésére épülő közösségfejlesztés egyaránt eredményesen változtatja
meg a diákok viselkedését és attitűdjeit (Berkowitz 2005).

354



hatodik rész. A Z I S KO L A S ZO C I Á L P S Z I C H O LÓ GI A I VO N AT KOZ Á S A I

Az előítéletes attitűdök és a viselkedés
Amint az az előzőekből kiderült, az attitűdök és így az előítélet kialakulásában meghatározó szerepe van a gondolkodási stílusnak, valamint a személyiségnek. De azt is tudjuk,
hogy az attitűd nem vezet minden esetben a véleménnyel egybehangzó viselkedéshez.
Ebben az összefüggésben fontos az előítélet mint speciális attitűd és a viselkedés kapcsolata. Ehhez kapcsolódnak az előítéletek csökkentésének lehetőségei.
Az előítélet megnyilvánulási formái közül a fentiekben említettük a diszkriminációt. Ennek leglátványosabb formája, ha az előítélettel sújtott csoportot támadás éri, nyílt
agresszió fenyegeti testi épségét vagy emberi méltóságát. Ennek legvégletesebb esetei a
lincselés vagy más etnikai színezetű gyilkosságok, tömeggyilkosságok. Azonban iskolai
környezetben ugyanilyen diszkriminatív viselkedés a másik kizárása, a vele való közösség
megszakításának bármilyen formája (pl. együtt játszás, tanulás elutasítása). Ezzel kapcsolatban fogalmazódik meg a morális kirekesztés fogalma, ami azt jelenti, hogy a kirekesztett csoporttal kapcsolatos viselkedés nem az általános morális szabályok alá esik, velük
szemben az egyébként elfogadhatatlan is megengedett. Gyakran a jog szintjére emelkedik a kirekesztés, mint például a második világháborút megelőző, sokat emlegetett zsidótörvények esetében.
Fontos azonban azt is tudni, hogy nemcsak a tettek, de szavaink is lehetnek eszközei
a csoportok közötti agressziónak. Ezek általában csak kellemetlen érzéseket, egyfajta ellenszenvet tükröznek az előítéletes gondolat tárgyával kapcsolatban. Sokszor ölthetnek
szimbolikus formát, így például rasszista viccekben vagy a nőket lealacsonyító viccekben.
Az előítéletek és a diszkriminatív viselkedés azonban el is válhatnak egymástól. Vannak
alapvetően előítéletes gondolkodású személyek, akik a viselkedésükben ezt nem jelenítik
meg. Fishbein elméletére visszagondolva a magyarázat egyszerű. Ismerik és fontosnak
tartják azt a normát, amely tiltja a nyíltan előítéletes viselkedést, megnyilvánulásokat.
Az előítélet egyik első neves kutatója, Allport szerint az előítélet megnyilvánulási formái hierarchikus rendbe állíthatóak nemcsak a súlyosságuk, hanem aszerint is, hogy az
enyhébb megnyilvánulási formák mintegy „megágyaznak” a durvább megnyilvánulási
formának (Allport 1977). A szóbeli előítéletesség majd az elkülönülés vezet el a hátrányos
megkülönböztetésig, majd a tényleges bántalmazó magatartásig, egészen a másik csoport
tagjának a megsemmisítéséig. Allport gondolatához a második világháborút megelőző és a
háború alatti zsidó- és cigányüldözések történetéből könnyű analógiákat találnunk. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik az is, hogy az előítélet ellen úgy léphetünk fel hatékonyan,
ha már a szóbeli előítéletnek sem engedünk teret. A legtöbb fejlett európai országban és
az Egyesült Államokban erős tiltás vonatkozik a nyílt előítéletességnek a szóbeli formáira is. Ez azonban sajnos nem jelenti azt, hogy ezekben az államokban nincsen előítélet.
Ha a normák megváltoznak, egy rasszizmust támogató csoport kerül hatalomra, akkor a
gondolatok vagy a szimbolikus szinten meglévő előítéletek tettekbe fordulhatnak át. Ezt
a veszélyt nem szabad eltúlozni, de elhanyagolni sem.
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Az előítélet csökkentésének lehetőségei  Az előítéletekkel kapcsolatban fentiekben

megfogalmazottakból is következik, hogy számos lehetőség van azok csökkentésére. Még
akkor is, ha azt mondhatjuk, hogy általános csodaszerek nincsenek. Nem lehet az előítéleteket egy csapásra eltörölni. Sokat segíthet a megváltoztatásukban, ha megtaláljuk a
konkrét attitűd (egy adott előítélet) sajátos mozgatórugóit. Láttuk már, hogy származhatnak előítéletek a kulturális hatások automatikus átvételéből, szűkös erőforrásokért vívott
küzdelemből, a társas világ megismerésének sajátosságaiból, a személyiség belső dinamikájából és még számos okból. A továbbiakban néhány direkt pedagógiai eszközt sorolunk
fel, illetve a témában megfogalmazott pszichológiai módszereket.
 Iskolai programok, direkt oktatás. Más vallások, politikai nézetek és kultúrák minél mé-

lyebb megismerése hozzásegíthet az ismeretlentől való szorongás leküzdéséhez, a más
csoportba tartozók „furcsaságainak” elfogadásához. Ha olyan légkört tudunk teremteni, ami az addig ismeretlen világ mélyebb megismerését teszi lehetővé, azzal a meglévő
vagy még inkább a későbbiekben kialakuló előítéletek táptalaját vehetjük el. Nem kell
természetesen, hogy a diákok sajátjukként fogadjanak el minden eltérő kultúrát, világlátást, de azok tiszteletét kialakíthatjuk pusztán a mélyebb megismerés által.
 Ismeretszerzés az iskola falain túl. A nemzeti-etnikai kisebbségek, más kultúrák, de
más társadalmi rétegek (például a városi gyerekek számára a paraszti kultúra) megismertetésére is számos lehetőség kínálkozik kirándulás alkalmával vagy kiállításokon.
Kiváló lehetőség az információszerzésre a tanulók számára ismeretlen és idegen csoportok ünnepi alkalmain való részvétel is. Kivételesen jó lehetőség az, amikor egyenrangú vagy gondosan kialakított elfogadó légkörben közösen lehet táborozni, hos�szabb időt eltölteni a másik csoport tagjaival. Ilyen kezdeményezés például a Bátor
tábor (http://batortabor.hu/), ahol önkéntes segítőként vesznek részt fiatalok tartósan és súlyosan beteg gyerekek nyaraltatásában. Sok tanár és pszichológushallgató él
ezzel a lehetőséggel, hogy megismerje ezeket a gyerekeket és ezáltal a tartózkodásuk
leépülhessen irányukban.
 Irodalmi, színházi, filmélmények és más művészeti alkotások megismerése. Akár regények,
akár más művészeti alkotások közelebb vihetik a más szubkultúrákhoz a diákokat. Ez
a puszta ismeretátadáshoz képest az érzelmi ráhangolódás miatt teheti fogékonnyá a
diákokat. Erre nemcsak osztályfőnöki óra keretében, de irodalom-, történelem-, rajzés énekórákon is nyílik lehetőség, hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsük.
 Katartikus élmények, mély empatikus tapasztalatok. Az érzelmi ráhangolódásnak és az
élményeken keresztül való tanulásnak van egy még ennél is személyesebb formája.
Ha egy személy valamilyen drámai élmény (pl. súlyos diszkrimináció) vagy egy tréning folyamán (jól megtervezett, ellenőrzött körülmények között) arra kényszerül,
hogy átélje az előítélettel sújtottság élményét, annak minden érzelmi szálával, akkor
könnyen elképzelhető, hogy ezt követően érzékenyen figyel arra, hogy ne viselkedjen vagy gondolkodjon negatívan más csoportok tagjaival kapcsolatban. Egy azóta
etikai szempontból erősen és joggal kifogásolt iskolai kísérletben Jean Eliott egy tanítási napon mutatta meg diákjainak az előítélet romboló hatását. Azt mondta kis-
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iskolás diákjainak, hogy azt olvasta, a kék szeműek alsóbbrendűek, és ezért a barna
szeműek nem barátkozhatnak velük. A gyerekek a tanítónő hatására kiközösítették
eddig szeretett osztálytársaikat. Majd fél nap múlva megfordította a helyzetet, azt
mondta, hogy eltévesztette, mégis a kék szeműek a fölérendeltek. A kísérletnek két
döbbenetes tanulsága is volt. Az egyik, hogy az előítéletet és a diszkriminációt milyen
könnyű volt kiváltani, a másik, hogy meg is lehetett fordítani, a már megalázottságot
átéltek éppúgy kiközösítették az osztálytársaikat. Persze nem mindenki viselkedett
egyformán, volt, aki pártját fogta az éppen üldözöttnek. Az élmény maradandó volt
és az előítéletek leépítése irányába hatóan tanulságos, amit az utólagos megbeszéléssel is igyekezett a tanító biztosítani. Mindent összevetve azonban egy ilyen kísérlet
több szempontból is túlságosan drasztikus és veszélyes, semmiképp nem ajánlható
pedagógiai eszközként. Egyrészt, mert a gyerekeknek nem volt módja sem választani,
hogy részt akarnak-e venni a kísérletben, sem kilépni a helyzetből. Az életkoruknál
fogva bejósolhatatlan volt, hogy kinek lesz személyiségépítő egy ilyen sokkoló élmény, és kinek személyiségkárosítóan traumatikus. Jean Eliott azonban kidolgozott
– most már felnőttek számára – egy olyan tréninget, ami ugyanerre a gondolatra épül,
de a kifogásolt elemek nélkül. A személyek önként jelentkeznek a tanfolyamra, mert
szeretnék az átélt élmények révén az előítéleteiket leépíteni és empatikusabbá válni a
diszkriminációt szenvedőkkel szemben. Ezzel együtt is ez egy kemény tréning, nem
ajánlható mindenkinek.
 Toleráns, nyitott gondolkodású személyek nevelése. A nyílt vagy absztrakt gondolkodás
kialakítása lehet átfogó cél. A felnőttek toleráns modelljei, a szabad, de támogatott
exploráció, a reális korlátok és betartható tilalmak alkalmazása alapvetően hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekből felnőttkorára a másságot tisztelő, megismerni vágyó, nyitott ember legyen. Ennek alkalmas terepe lehet a csoportvita, a különböző
nézőpontok összegyűjtése, az érvelés tanítása, a dilemmahelyzetek feldolgozása. Ezzel szemben a jutalmazás-büntetésre épülő nevelés, a konkrét gondolkodás, a jó és
a rossz közötti állandó merev különbségtétel hangsúlyozása, a sok frusztráció, megszégyenítés könnyen vezethet dogmatikus és előítéletre hajlamos személyiség kialakulásához.
 Személyes tapasztalatok, valós találkozások. A különböző pszichológiai modellek közül a legelterjedtebb és a legvitatottabb az ún. kontaktushipotézis (lásd Smith–Mackie
2001), mely szerint az előítéletesen kezelt csoport tagjaival való személyes kapcsolat
csökkentheti az előítéleteket. Sajnos a puszta találkozás hatása nem egyértelmű. Sokszor nem elég a meglévő előítéletek, sztereotípiák lebontásához. A kiterjedt kutatások
eredményei alapján az a leghatékonyabb, ha számos különböző, ám tipikusnak ítélt
csoporttaggal van ismétlődő kapcsolata a személynek. A személyek tipikusságát érdemes, mint szempontot kiemelni. Ha egy előítélettel sújtott csoport tagja számunkra
szimpatikusan viselkedik, csupa olyan tapasztalatot gyűjtünk róla, ami ellentétes a
csoportjára vonatkozó sztereotípiánkkal, akkor könnyen gondoljuk, hogy ez az ember kivétel. Ha azonban ő egy prototipikus tagja a csoportjának (Monteith–Zuwerink–Devine 1994), akkor már nem mondhatjuk, hogy ő csak egy egyedi eset, akire
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nem vonatkoznak az ítéleteink. Például szimpatikus számunkra egy olyan roma származású osztálytársunk, akinek a családja az átlagos cigány családok minden ismérvével rendelkezik (szegény, iskolázatlan, esetleg munkanélküli szülei, sok testvére van,
és az öltözködése is a csoportjára jellemző trendet követ, szereti a mintás, élénk színű,
csillogó ruhadarabokat, jól és szívesen táncol stb.). Ilyenkor már nehéz „kimagyarázni” a negatív elvárásokat megtörő tapasztalatokat. A prototipikus személlyel kapcsolatos tapasztalataink arról, hogy barátságos, szorgalmas vagy önfeláldozóan készséges
már kikezdheti a negatív sztereotípiánkat. Természetesen az is fontos, hogy magában
az interakcióban is az együttműködés domináljon és a kapcsolat egyenrangú legyen.
Törekedni kell arra, hogy mindkét fél úgy érezze, gazdagodik az együttműködés által.
A személyes tapasztalatszerzés természetes közege az általános iskolai oktatás, amen�nyiben nincs érdeklődési irány szerinti szelekció, és megvalósul az integrált oktatás.
Ez azt kellene, hogy jelentse, hogy a diákok mindenféle válogatás nélkül, véletlenül
kerülnek be a tanulócsoportokba, és ezért az iskolai osztály olyan mértékben heterogén, amennyire az adott tankerületben lakó tanulók összetétele. Hogy ez mennyire
valósul meg a gyakorlatban, azzal a 44. fejezetben foglalkozunk, itt csak az előítélettel
kapcsolatos vonatkozásokat tárgyaljuk. Az integráció egyrészt a társadalmi réteg és
az etnikai hovatartozás szempontjából, másrészt a fogyatékos diákok együttnevelése
szempontjából kell, hogy megvalósuljon ahhoz, hogy a diákok kellő tapasztalatot szerezzenek a tőlük különböző gyerekekről. Megismerjék a fogyatékosok sajátos problémáit, az együttélés és a segítés hatékony módját, és tapasztalatot szerezzenek arról
is, hogy milyen sokrétű közös tulajdonságaik vannak mind a más társadalmi rétegű,
mind a különböző fogyatékkal élőknek. Mindennek azonban van egy nem könnyen
megvalósítható fontos feltétele, az elfogadó és mindenkit befogadó, támogató csoportlégkör.
 Egyenlő esély biztosítása a sikerekhez. Az előző gondolatkört folytatva érdemes hangsúlyozni, hogy az előítéletet növeli, ha a tanulók azt tapasztalják, hogy nagyon szűk
azoknak a tulajdonságoknak a köre, amelyek mentén az iskolában minősítik őket – elsősorban az iskolai intellektuális teljesítmény. Ilyenkor azt tapasztalhatják, hogy visszatérően ugyanazok a gyerekek teljesítenek gyengén. A kudarcos diákok negatív megítélése
előítéletekhez vezethet. Ennek veszélyét csökkenthetjük úgy, hogy szélesebb teret biztosítunk az iskolai sikereknek, ha méltányoljuk nemcsak az intellektuális teljesítményt,
hanem mindenféle képességet. Ilyen lehet az ügyes mozgás, a testi erő, a művészi tevékenységek, de személyiségtulajdonságok is, mint a kitartás, segítőkészség, vagy ilyen
lehet egy érdekes hobbi, pl. az állatok szeretete, a természet megfigyelése.
 Kooperáció mint az egymás iránti elfogadás és a konfliktuskezelés módszere. A csoportok
közti konfliktusok esetén a fölérendelt közös cél különösen hatékony lehet a versengésen alapuló, a csoportok közötti negatív interakcióra épülő konfliktusokban. Ez a cél
mindkét fél számára fontos, megvalósításában egymásra vannak utalva a két csoport
tagjai (lásd Sherif és Sherif kísérletét a 20. fejezetben). Az együttműködés azonban
nemcsak akkor fontos, ha két csoport vagy akár két személy közt konfliktus van. Minden konkrét kiváltó ok nélkül is tapasztalhatjuk, hogy egymást különbözőnek észlelő
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csoportok (etnikai, származási vagy akár különböző lakóhely alapján) előítéletesek
egymással. Aronson és munkatársai (1978, idézi Smith–Mackie 2001) ennek a problémának a kezelésére dolgozták ki az amerikai etnikai előítéleteket oldó iskolai integrációs programjukat, az ún. mozaikmódszert. Ennek lényege, hogy a kisebb csoportokban közösen dolgozó diákok közül senki sem oldhatja meg egyedül a feladatot,
egymással meg kell mindenkinek a saját tudását osztani. A kisebb csoportok értelmi
képességek és etnikum szempontjából heterogének, így az osztálymunkában való
együttműködés oldotta a meglévő etnikai ellentéteket. Az ilyen módszerrel tanuló
diákok inkább érzik, hogy elfogadják őket, és hajlamosabbak más csoportok tagjaival
barátkozni (lásd részletesebben a 22. fejezetben).


ATTITŰDDINAMIKA, A VÉLEMÉNYFORMÁLÁS
SZEMÉLYES FOLYAMATAI

Eddig úgy tekintettünk az attitűdökre, azok rendszerére, mint állandó struktúrákra.
Azonban attitűdjeink dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással és a környezetünkkel. Folytonosságukat megőrizve, így természetesen változnak is. Személyes és társas folyamatok egyaránt közrejátszanak az attitűdjeink, nézeteink formálásában. A személyes,

26.1. KÉP  „A barátnőm
lánya biztosan a lányom
barátnője lesz.” Legalábbis
ezt diktálná a pszichologika
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egyénen belüli dinamizmusok közül a leginkább vizsgált jelenség a konzisztenciára törekvés. Annak ellenére, hogy elvileg különböző álláspontokat is el tudunk képzelni egy adott
kérdésben, a saját véleményünkben igyekszünk koherenciát teremteni, sokszor (bár nem
mindig) zavarónak találjuk a nézeteink közötti logikai ellentmondást. E tekintetben a
konzisztencia fogalma az ember gondolkodásának racionalitását feltételezi, abból indul
ki, hogy inkonzisztencia esetén minden ember erős késztetést érez annak megszüntetésére. De nemcsak a logika szabályait követheti az ember, hanem egy sajátos „pszichologikát” is érvényesíthet, mely az értékelésben keresi a konzisztenciát. Kényelmetlen például,
ha a legjobb barátunk másik legjobb barátja nekünk kifejezetten ellenszenves.

Attitűddinamika és vonzalom
A konzisztenciával kapcsolatos legkorábbi elképzelést Heider (2003) fogalmazta meg az
1940-es években. Abból indult ki, hogy a hétköznapi racionalitás számára is zavaró a nézetek, attitűdök közötti ellentmondás. Elemzésének alapja a triád, mely két személy és
egy harmadik tárgy viszonyait tartalmazza egymás iránt. Ebben a háromelemű „univerzumban” vizsgálta, hogy milyen szabályok szerint alakulhat a konzisztenciára törekvés a
személyes viszonyok észlelésében.
A vonzalom és az intim kapcsolat nagyon sokrétű pszichológiai elemzésnek vethető
alá, mi most az attitűdök és azok dinamikus rendszerei felől vizsgáljuk csupán. (A vonzalomelméleteket lásd a 20. fejezetben.) Ebben a megközelítésben egyszerűen úgy határozhatjuk meg a személyek közötti vonzalmat, mint egy sajátos attitűdöt, melynek tárgyai
más személyek. Nyilván számos tényező befolyásolja, hogy ki iránt érzünk vonzalmat. Az
attitűddinamika felől vizsgálva éppen az válik érdekessé, hogy milyen kölcsönhatásban
van a vonzalom (e speciális attitűd) más attitűdjeinkkel.
Hedier pontosan a személyes kapcsolatokat vizsgálta egyensúlyelméletében az attitűddinamika szempontjából. Azt igyekezett feltárni, hogy az említett hármas viszonyokban a
személy (P) egy másik személlyel (O) való kapcsolata mikor válik kiegyensúlyozottá egy
harmadik tárgy (X) megítélését is figyelembe véve. Elméleti elemzése kimutatta, hogy P
és O negatív, illetve pozitív viszonya mellett egyaránt kialakulhat egyensúly. Kiegyensúlyozott a viszonyrendszer Heider szerint, ha P-O-X között minden viszony pozitív, illetve
akkor is, ha ezek közül kettő negatív és egy pozitív (pl. én utálom a matekot, de az általam
ellenszenves, strébernek tartott padszomszédom rajong érte). E hármas viszonyrendszer
dinamikus jellemzője (stabilitása-labilitása) tehát a három elem közötti viszony összeillésétől függ. Heider maga empirikus megfigyeléseket nem végzett, de tanítványai számos
kísérletben igazolták, hogy a kiegyensúlyozatlan helyzeteket az emberek maguk is labilisnak tartják, és például azok visszaidézésekor a kiegyensúlyozás felé mutatnak tévedéseik. A személyes viszonyokról kialakult képünkben tehát igyekszünk az értékelés sajátos
egyensúlyát fenntartani.
Annak ellenére, hogy Heider elmélete a hétköznapi helyzetek elemzésére készült,
nem képes minden helyzetet egyformán értékelni. Festinger, egy rivális konzisztencia-
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elmélet atyja, metsző humorral érzékeltette Heider elgondolásának lehetséges korlátait:
abból, hogy én szeretem a csirkét, a csirke szereti a csirketápot, nem következik, hogy
nekem is szeretnem kellene a tápot.

Kognitív disszonancia
A személyek közötti viszonyokra alkalmazható egyensúlyelv helyett Festinger (2000) a
kognitív disszonancia elméletét javasolja. Ez az elgondolás kifejezetten arra épül, hogy az
egymásnak ellentmondó vélekedések vagy az attitűdünkkel összeegyeztethetetlen viselkedés (melyekre igaz, hogy az egyikből a másik ellentéte következne) rossz érzést, kognitív disszonanciát vált ki, ami azután arra indít minket, hogy attitűdjeinket megváltoztassuk, és megszüntessük ezt a kellemetlen állapotot. Az egyén nem csupán mérsékelni
igyekszik a disszonanciát, hanem aktívan kerülni fogja azokat a helyzeteket, elsiklik az
olyan információk felett, melyek fokoznák azt. A disszonancia megszüntetése tehát járhat
„torzítással”. Ebből a szemszögből az egyént nem annyira racionalitás, inkább racionalizálás jellemzi, melynek gyakran paradox következményei vannak.
Amikor a viselkedésünk alakítja az attitűdünket  Bár Festinger és tanítványai számtalan helyzetben igyekeztek a kognitív disszonancia csökkentésének paradox logikáját
kimutatni, a leghíresebb az elméletét alátámasztó első kísérlete. Ebben azt vizsgálta,
hogy az attitűdünkkel ellentétes viselkedés mikor vált ki attitűdváltozást (Festinger–
Carlsmith 1981, idézi Atkinson et al. 2003). Az ún. „kiváltott engedelmesség” kísérletben
a részt vevő személyeknek először egy hosszadalmas és unalmas feladatot kell végezniük. Mikor ezt befejezték, ők úgy tudták, hogy vége is a kísérletnek. Ekkor búcsúzóul a
kísérlet vezetője megkérte őket, hogy a kint várakozó következő kísérleti személynek
mondják azt, hogy érdekes volt ez a kísérlet. A közreműködésükért, pedig 1, illetve 20
dollárt kapnak (ez kb. 300, illetve 6000 forint). Sokan rá is állnak arra, hogy szépeket
mondjanak az általuk unalmasnak tartott kísérletről. Ezután az ő saját véleményüket is
felmérik az általuk korábban elvégzett feladattal kapcsolatban. Festinger első kérdése
mindezek után a következő: a valótlant állítók közül kinek változik meg a feladattal
kapcsolatos negatív attitűdje? Annak, aki ezért szerény, vagy annak, aki busás jutalomban részesült?
A paradox válasz az, hogy a szerény, egydolláros jutalmat kapók attitűdje sokkal pozitívabb lett, míg a nagy jutalomban részesülők továbbra is unalmasnak ítélték a korábban
elvégzett feladatot. Miért? Erre a második kérdésre a választ Festinger a kognitív disszonancia elméletével adja meg, mely szerint az egydolláros feltételben a kísérleti személyeknek csekély külső indok (kicsi jutalom) állt rendelkezésükre, s ezzel önmagában nem
magyarázhatták, hogy – kezdeti attitűdjükkel szemben – azt az álláspontot képviselték a
várakozó személy előtt, hogy a feladat érdekes volt. A kísérletvezető kérésének megfelelő
viselkedés és a kezdeti attitűd között ellentmondás állt fenn, ami a személyek számára
disszonanciát, zavaró feszültséget idézett elő. Ennek megszüntetésére nem hivatkozhat-
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tak a csekély jutalomra mint külső okra, tehát a korábbi attitűdjüket kellett a személyeknek felülbírálni, összhangba hozni az utóbbi viselkedésükkel.
Nemcsak ebben a kísérletben, de számos hétköznapi helyzetben is előfordulhat, hogy
a meggyőződésünkkel ellentétesen viselkedünk. Előidézheti ezt számos tényező, akár
büntetéstől való félelem, akár nyereség iránti vágy, akár az, hogy mások előtt jó színben
tűnjünk fel, sőt hozhatja tulajdonképpen a véletlen is. Mivel a viselkedésünket utólag kevésbé tudjuk befolyásolni, gyakran utólag „megideologizáljuk”, azaz módosítjuk a véleményünket, hogy megteremtsük a viselkedésünkkel való összhangját. Kivéve, ha nyomós
külső okot találunk az attitűdünkkel ellentétes viselkedésre. A disszonanciaelméletet számos különböző területen sikerült igazolni (lásd N. Kollár 2002). Mi is bemutatjuk még
két további alkalmazását, ám először lássuk, hogy minden kutatót meggyőzött-e Fes
tinger elmélete a kognitív disszonanciáról, és a kritikák fényében hogyan összegezhetjük
a kognitív disszonancia csökkentésének folyamatát.
Kell-e belső disszonancia az attitűdök megváltoztatásához? A kognitív disszonancia
elméletének kritikái  A kognitív disszonancia elméletével kapcsolatos két jelentős

kritikát az előbbiekben részletesen leírt, ún. kiváltott engedelmesség kísérlete alternatív magyarázataiként fogalmazták meg. Mindkét kritika azon a kényes ponton támadta az elméletet, melyet a kísérletben közvetlenül nem mértek: valóban átéltek-e
disszonanciát az attitűdjüket megváltoztató személyek. Bem (1972, idézi Atkinson
et al. 2003) önészlelési elmélete szerint semmilyen disszonancia nem lépett fel, a kísérletben részt vevő személyek egyszerűen a mások megismerésében használt attribúciós logikát követték a saját viselkedésük okainak keresésében: akinek nem volt elegendő külső oka a viselkedése megindokolására, az belső okokat keresett. Ez az elgondolás rokon a félelemelméletek azon fajtáival, melyek szerint nem azért futunk,
mert félünk, hanem éppen ellenkezőleg, azért félünk, mert futunk. A pszichológiában a behavioristák érvelnek előszeretettel amellett, hogy hagyjuk figyelmen kívül a
belső történéseket, és csupán a megfigyelhető ingereket és válaszokat vegyük számításba. Bem szerint a kísérletben részt vevő kísérleti személyek is így jártak el, saját
viselkedésük okaira inkább csak következtettek a fennálló helyzeti tényezők alapján.
Bármennyire elegáns azonban ez az elképzelés, csak abban az esetben tartható, ha a
belső impulzusok gyengének, többféleképpen értelmezhetőnek bizonyulnak. A kognitív disszonancia is lehet határozott belső „drive”, amit bizonyos helyzetekben sikerült is Festinger követőinek bizonyítani.
Egy másik rivális, a benyomáskeltés elmélete (Tedeschi–Rosenfeld 1981, idézi Atkinson et al. 2003) egyáltalán nem a behaviorista logikát követi. Ez azt állítja, hogy
az embereket nem a nézeteik közötti ellentmondás zavarja, csupán az, ha olyan színben tűnnek fel, hogy nincsen a gondolkodásukban koherencia. Feszültség, rossz érzés tehát van, de az nem a saját nézeteink ellentmondásából, hanem a külső elvárásoknak való megfelelés vágyából fakad. Az attitűd átértékelése azért következik be,
mert így tudnak csak a külső szemlélő számára önmagukról ellentmondásmentes
képet mutatni a személyek. Abból indul ki ez az elmélet, hogy a társadalom várja el
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az embertől az egységes, ellentmondásmentes gondolkodást és az ezzel egybehangzó viselkedést. Ebből az alternatív magyarázatból azután a szociálpszichológiai kutatások új ága fejlődik ki, mely az önbemutatást és a benyomáskeltést vizsgálja.
Bár számos későbbi kísérlet Festingert igazolta, amennyiben feltétlenül szükségesnek bizonyult a disszonancia átélése az attitűdváltozáshoz, azonban a két alternatív elmélet nem csupán új kutatási irányokat nyitott, de a konzisztenciaelméletek általános gyengéjére is felhívta a figyelmet: nem minden esetben igyekszünk átrendezni az egymásnak ellentmondó attitűdjeinket, sokszor egészen békésen megvagyunk
a belső ellentmondásokkal. Jogosnak tűnik tehát a kérdés, hogy milyen körülmények
között lép fel a kognitív disszonancia elmélete szerinti attitűdváltozás, és mikor lesz
más kimenete az ellentmondásnak.
Mikor nem változnak meg az egymásnak ellentmondó nézeteink?  A kognitív disszo-

nancia elméletére épülő több kísérletben az egyetlen út a kognitív egyensúly visszanyerésére az attitűdjeink megváltoztatása. A valóságban azonban alternatív stratégiákat is mozgósíthatunk a nézeteink közötti koherencia megteremtésére. Nézzünk erre egy gyakran
idézett példát: a dohányosok dilemmáját. Hogyan küszöbölhetik ki az ellentmondást a
között a tény között, hogy aktívan dohányoznak, és eközben tudva tudják, hogy ez káros
az egészségre? Természetesen úgy, ha leszoknak a dohányzásról, vagy ha ez nem megy,
akkor kétségbe vonják az ezt alátámasztó érveket. Ám van más lehetőség is, amint azt a
26.2. ábrán látható számos alternatív kimenet jelzi, a negatív következmény tagadásától,
a felelősség elhárításán, a disszonanciaélmény tompításán vagy más okoknak tulajdonításán át, egészen az önértékelésünk más utakon való megerősítéséig.
Belső és külső tényezők viszonya a viselkedés alakításában  A kognitív disszonancia
elmélete közvetlenül alkalmazható a tanári gyakorlatban, hiszen a nézetek formálásában
fontos összefüggésre hívja fel a figyelmet. A fentiekben tárgyalt kiváltott engedelmességi
kísérlet alapján határozottan állíthatjuk, hogy a nagyobb jutalom nyomán nem változnak
inkább a gyermekek nézetei. Sőt azt találjuk, hogy a mérsékelt jutalom, más esetekben a
fokozott erőfeszítés vezet el a vélekedések valódi változásához. A büntetés esetében hasonló összefüggést mutattak ki kifejezetten gyermekek esetében (Aronson–Carlsmith
1963, idézi Atkinson et al. 2003). Ha a gyermekek engedelmeskedtek enyhe büntetés
kilátásba helyezésekor, és nem játszottak a számukra vonzó játékokkal, akkor a gondozó
távollétében sem játszottak a játékkal. Ez azt mutatja, hogy belsővé tették a tiltást, és annak ellenére nem játszottak a játékkal, hogy azt korábban nagyon vonzónak találták.
Azonban itt is, mint általában a kognitív disszonancia kísérleteiben, csak akkor regisztrálták a kisebb külső hatás nagyobb véleményváltoztató erejét, ha e hatásnak engedelmeskedtek a gyerekek. Fontos tehát a nevelői gyakorlatban olyan helyzetet teremteni, hogy a
gyenge kényszer, ösztönzés is elérhesse a kívánt viselkedést. Ez valószínűleg nehezebb,
mint a kísérletek kontrollált körülményei között, ám ha nem „infláljuk” a jutalmainkat és
büntetéseinket, lépten-nyomon osztogatva azokat, és hagyunk időt és lehetőséget a gyermekeknek az alkalmazkodásra, akkor talán teremthetünk ilyen helyzetet.
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26.2. ÁBRA  Alternatívák a disszonanciával és az attitűdváltozással szemben (Smith–Mackie 2001)

További disszonanciakeltő helyzetek és alkalmazási
lehetőségeik az iskolában
Az önként vállalt erőfeszítés igazolása a viselkedés és az azzal kapcsolatos vélekedések
egy sajátos esete. Ha valaki saját elhatározásából fektet energiát valaminek a megvalósításába, akkor erős érdeke lesz, hogy felértékelje az adott helyzetet (csoportot) vagy cselekvést. Ha viszont az ember erőfeszítés nélkül ér el eredményeket, így jut jutalmakhoz, akkor akár le is értékelheti a készen kapottat. Ez szokott történni, ha egy lelkes osztályfőnök
minden ötletét bevetve, megszervezi az osztálykirándulást (telefonál, intéz, befizet, lefoglal stb.). A diákok, akiknek pedig csak az a dolguk, hogy elmenjenek, végigfanyalogják, „cikizik” a remek kirándulást. Nem lenne ez így, ha ők maguk akarnának kirándulni,
és ezért ők maguk tennének erőfeszítést, azaz kis segítséggel ők szerveznék meg az egészet. Talán nem volna minden olyan tökéletes és jól előkészített, de hogy jónak értékelnék, az elég valószínű. A magyar oktatási rendszer meglehetősen tanárcentrikus. Az órák
sikerébe ő fekteti a legtöbb energiát. A projektmódszereket és egyéb aktív csoportmunkát alkalmazó oktatási szisztémában az önként vállalt erőfeszítés keltette disszonancia hatékony motivációs eszközként jelenik meg.
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Az agresszió igazolása  Legtöbben hajlunk arra, hogy azt gondoljuk magunkról: „Én

barátságos, kedves ember vagyok, nem bántok szándékosan másokat.” Ezért, ha valamilyen okból mégis agresszíven viselkedünk, akkor erős negatív feszültséget élünk át. A kognitív disszonancia itt is a viselkedés és a (magunkról) alkotott vélekedéseink között lép
fel. Ebben az esetben a rossz érzés csökkentésének nem ritka módja az „áldozat” leértékelése, mondván, hogy „vele csak így lehet bánni, csak az erőszakból ért, ha ő így, hát én is
így, az ilyen nem érdemel mást” stb. Tanárként a büntetésre, akár az önkényes bánásmódra is alkalmat adó hatalom birtokába kerülünk, mellyel akár vissza is élhetünk. Ha valaki
tehát tanárként csupa megfékezhetetlen, megátalkodott, csak az erőből értő diákkal van
körülvéve, és úgy érzi, hogy kényszerítik az erőszakra, a hatalmának fitogtatására, érdemes elgondolkodnia azon, vajon nem él-e vissza ezzel a pozícióból fakadó hatalommal.
Döntés utáni disszonancia  Nemcsak viselkedéssel kapcsolatban, de döntéseink után

is felléphet az utólagos racionalizálás igénye. Számos kísérletben (lásd Brehm 1981, idézi
N. Kollár 2002) sikerült kimutatni, hogy az igazi dilemmát okozó döntéseknél hajlamosak vagyunk utóbb az általunk választott lehetőséget minden eszközzel pozitívabb színben tüntetni fel, míg az alternatívákat leértékelni. Ilyen tendenciáknak köszönhető, ha a
friss autótulajdonosok legalább olyan hévvel ismételgetik az autójukról a reklámban hallott dicsérő szavakat, mint ahogy más autók negatívumait hangsúlyozzák. A tanári gyakorlatban is számos döntést kell meghozni, érdemes tehát arra figyelnünk, hogy a döntésünk utólagos igazolása érdekében ne torzítsuk el a valóságot. Leggyakoribb esete ennek
az értékelés. Az igazán komoly téttel bíró értékelő helyzetek (év végi, pontokba számító,
bukást jelentő stb.) után szinte mindig fellép a disszonancia. Lényeges, hogy ne keverjük
össze a reális indoklást és a túlzott önigazolást. Törekedjünk arra, hogy a döntés előtt vegyünk számba minden szempontot, ne a döntés után tegyük fel a kérdést, miért is döntöttünk helyesen. Ez a szemlélet segít elkerülni a téves önigazolást.

Konzisztenciára törekvés: az érzelmek logikája
Fontos végül néhány gondolat erejéig visszatérnünk arra az előfeltevésre, melyet ennek
az attitűddinamikával foglalkozó fejezetnek a bevezetőjében fogalmaztunk meg Heider
nyomán. Ezek szerint a konzisztenciára való törekvés mozgatója az emberek racionalitása
volna, mely nem tűri az ellentmondást. Ez nem mindig van így. Mi két pontosítást tennénk a racionalitás feltevésével kapcsolatban. Egyrészt, Festinger kutatásai arra mutattak
rá, hogy az emberek nem racionálisak, hanem racionalizálók (néha a valóság torzítása révén küszöbölik ki az ellentmondást). Másrészt, éppen Heider gondolataiból következik,
hogy ez a sajátos hétköznapi logika inkább az értékelés, mintsem a formális logika területén jelentkezik. Ez utóbbit fejtenénk ki néhány mondatban a konzisztenciaelméletek általános pszichológiai tanulságaként.
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26.2. KÉP  Nézeteinket és
értékrendünket az ünnepek
és hagyományok indirekt
eszközökkel formálják



MEGGYŐZÉS, A VÉLEMÉNYFORMÁLÁS
TÁRSAS FOLYAMATAI

Az attitűdjeink formálásában azonban nem csupán tárgyként, hanem befolyásoló erőként is jelentkeznek a társak, a társas környezet. A szociálpszichológiánál sokkal régibb
tudományok, így például a retorika is vizsgálta, hogy milyen eszközökkel változtathatjuk
meg mások nézeteit. Egy nagyváros utcáján végigmenve szinte lépésenként új és új meggyőző kommunikációba ütközünk, legyen az utcai árus, kirakat, óriásplakát vagy ifjú hittérítő. Számtalan különböző módja van annak, hogy társaink befolyásolják nézeteinket,
operálhatnak jutalmakkal és büntetésekkel, modellnyújtással, helyezhetik az információt
kellemes kontextusba, vagy egyszerűen csak makacsul ismételgethetik. E nagyon különböző társas befolyásolási stratégiák közül mi behatóbban a meggyőző kommunikációval
fogunk foglalkozni. Ugyanakkor kitekintünk csoportok meggyőző hatásának mechanizmusaira is, hiszen a csoport a társas véleményformálás természetes közege.

Éthosz, pathosz, logosz: a meggyőző kommunikáció elemei
Arisztotelész három tényezőt emelt ki a meggyőző kommunikáció (retorikai) folyamatában: a szónok jellemét (éthosz), a hallgatóságra tett hatást (pathosz) és magát a beszédet
(logosz). A modern kori meggyőző kommunikátorok elemzéseiben érdekes módon vis�szatér ez a hármas szám, és az elemzés iránya is hasonló marad.
A Yale-program a meggyőzés kutatásában  Amerikai szociálpszichológusok egy jelen-

tős csoportja a második világháború idején kezdte vizsgálni a meggyőző kommunikáció
jelenségét, és a háborús propagandában fel is használták a megszerzett ismereteiket.
A háborús „morál”, a harci szellem fenntartásában mindig is nagy szerepe volt a lelkesítő
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szónoklatoknak és az ellenség rémtetteiről szóló vérlázító beszámolóknak. A nagy tömegeket és földrajzi területeket érintő második világháborúban mindez sokszorosan jelentkezett, ráadásul mindkét oldalon a tömegekhez szóló kommunikáció első specializálódott szakértői segítették a (had)vezetést. Az amerikai szociálpszichológusok az itt szerzett ismereteiket használták fel, mikor a világháború alatt és főleg az után az alapkutatások
fókuszába állították az attitűdök megváltoztatásának kérdését.
A Yale Egyetemről elnevezett kutatási program (Hovland–Janis–Kelley 1973) a pszichológia számos területéről érkező kutatók több generációjának kínált lazább-szorosabb
együttműködési keretet a meggyőző kommunikáció vizsgálatában. Arisztotelész nyomán ezek a kutatók is három elemét vizsgálták a meggyőző kommunikációnak. A kommunikátor legfontosabb jellemzőjeként annak presztízsét azonosították. Azt feltételezték
és mutatták ki számos kísérletben, hogy a forrás megbízhatósága alapvetően befolyásolja
a befogadók véleményváltozását. Míg a nagyobb presztízsű kommunikátor látványos hatást képes elérni, addig kisebb tekintélyű társa csekély befolyással van a közönségre. Igaz,
eredményeik szerint ez a hatás idővel csökken, valószínűleg annak köszönhetően, hogy a
meggyőző érvek és a forrás idővel elválik egymástól. A kommunikátor meggyőző erejét
növelheti a hitelessége is, ami például a kommunikáció összhangjával teremthető meg.
Nem hatásos, ha valaki „vizet prédikál és bort iszik”, ha egy tanár például nem követi az
általa hirdetett elveket. Persze ebből nem következik, hogy semmilyen körülmények között nem is térhet el azoktól.
Maga az üzenet a második elemzett tényezője a meggyőző kommunikáció folyamatának. Elsősorban azt vizsgálták ezek a korai empirikus kutatások, hogy az egyoldalú
(a kommunikátor álláspontját alátámasztó), vagy a kétoldalú (az ellenérvekre is kitérő)
érvelés hatásosabb-e. A kísérletek azt mutatták, hogy az ellenérveket akkor érdemes
bemutatni, ha a közönség egyébként is tájékozott, és maga mindenképpen megfogalmazná azokat. Egyébként, kevésbé tájékozott közönség esetén az egyoldalú (pozitív)
érvelés bizonyult célravezetőnek. A meggyőző üzenet másik fontos tényezőjének bizonyult a félelemkeltés. Ezt a hétköznapokban talán a fogkrémreklámok alkalmazzák leggyakrabban. A Yale-program kutatásaiból az derült ki, hogy a félelemkeltéssel nagyon
óvatosan kell bánni. Csak a nagyon enyhe kellemetlen állapot erősíti a meggyőzést,
melyet később a kommunikátor az érvekkel fel tud oldani. Ha nagyobb félelem keletkezik, az könnyen elfordíthatja a befogadót az egész kommunikációs helyzettől, vagy
különböző elhárító mechanizmusokat indíthat be, melyek elzárják a meggyőzés előtt
is az utat.
A meggyőző kommunikáció harmadik tényezője maga a befogadó, melyet a Yale-
programban is vizsgálnak. Az előbbiekben már láttuk, hogy megkülönböztethetünk tájékozott és tájékozatlan befogadókat, de ugyanígy hatással van például az attitűdváltozásra az általunk megcélzottak csoporttagsága. Nehéz lesz például egy cserkészcsapatot
meggyőzni a városi élet előnyeiről, ha az egész értékrendszerük éppen a természet felé és
várostól való elfordulást hangsúlyozza. Különösen nehéz lesz ennek a csoportnak olyan
tagjait meggyőzni, akik csoportbeli helyzetüknél fogva (pl. vezetők) maguk még inkább
elköteleződnek ezek iránt az értékek iránt.
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A kevesebb presztízs néha többet ér  A presztízzsel kapcsolatos – fent említett – ös�-

szefüggések erősen magukon viselik a kissé mechanisztikus, behaviorista logikát. Festinger viszont azt igyekezett kimutatni, hogy a kognitív disszonancia elmélete ezen a ponton
is képes nem várt, paradox eredményeket magyarázni. Sikerült is olyan helyzetet teremtenie, mikor éppen a kisebb presztízsű kommunikátornak volt nagyobb véleményformáló hatása. Kísérletében egy túlélési gyakorlat keretében a kiválasztott személyeknek kellett eléggé kellemetlen próbát kiállniuk, és a túlélésre készülve sáskákat enniük. Ha magas
rangú tiszt vette rá őket erre, kevésbé változott a kezdeti elutasításuk, mint ha alacsony
beosztású tisztnek engedelmeskedtek. A kognitív disszonancia vizsgálataival kapcsolatos
általános megállapításunk, miszerint ezek a kísérletek nagyon speciális helyzetet teremtenek, itt is megállja a helyét. Mindazonáltal érvényes példát kínál ez a vizsgálat arra, hogy
elfogadjuk, nem érvényesül minden helyzetben a Yale-program képviselőinek igaza a nagyobb presztízsű kommunikátor nagyobb meggyőző erejéről.
Az iskolában jelentős presztízskülönbség van a tanárok és a diákok között, ami általában elősegíti azt, hogy a diákok véleményére hatással legyen a pedagógus. Nem minden esetben ösztönző azonban ez a viszonylag nagy tekintély. Éppen ezért alakították ki
sok helyütt a kortárs segítők rendszerét, hiszen vannak olyan problémák, melyeket nem
szívesen oszt meg egy diák a tanárával, amiben nem veszi szívesen a pedagógusok útmutatását. Vannak olyan helyzetek, mikor a velük egyenrangú kortársak inkább tudják
befolyásolni a véleményüket.
Ellenállás a meggyőzésnek: a beoltás szerepe  Egy másik érdekes adalék a meggyőző
kommunikáció folyamatának elemzésében, hogy vajon milyen eszközökkel válhatunk
védetté egy meggyőzési kísérlettel szemben. McGuire (2001), aki maga is a Yale-program második generációjához tartozik, a meggyőzés fonákját vizsgálta, azt, hogy milyen
eszközök segítenek a meggyőző közléssel szembeni ellenálláshoz. Biológiai analógiát
használva kísérletezte ki a meggyőzés beoltáselméletét, mely abból indul ki, hogy – az orvosi oltások logikájára építve – ellenállóbbá teheti a személyt, ha legyengített formában
szembesül az álláspontját fenyegető érvekkel. Azt találta, hogy a beoltás különösen hatásos eszköz olyan kézenfekvő vélemények védelmében, melyeket azelőtt természetesnek
vettünk, eszünkbe sem jutott megkérdőjelezni. Egy kísérletében a napi háromszori fogmosás ellen érvelő meggyőző közlés hatását tudta gyengíteni azáltal, hogy a közlésben
felhasznált érveket előzetesen a kísérleti személyeknek adva, a cáfolatukat kérte. Ez a védekezés egyébként erősebbnek bizonyult, mint a támogató védelem, tehát amelyben előzetesen a fogmosás szükségességét alátámasztó érveket hallott a személy.

A meggyőzés (kerülő) útjai
A meggyőzés belső folyamatai  A beoltáselmélet megfogalmazásán túl McGuire volt a

meggyőzés kutatásában a kognitív fordulat előkészítője, majd az ez irányú változások karmestere is. Egyetlen modellben foglalta össze a meggyőző kommunikáció folyamatait. Ez
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a folyamatmodell, a befogadástól a megváltozott viselkedésig összesen öt lépcsőjét különíti el a meggyőzésnek (figyelem, megértés, elfogadás, megtartás, viselkedés). Ezek a lépcsők McGuire szerint mind szükségesek a kívánt új viselkedés kialakításához. Ha a folyamat valamelyik stádiumban megakad, a meggyőzés nem idézi elő a kívánt viselkedést.
A modelljét tovább egyszerűsítve, két kognitív komponensben, a befogadásban (figyelem,
megértés) és az elfogadásban foglalja össze a belső feldolgozást (a megtartás és a viselkedés kívül marad, mert a legtöbb vizsgálat ezeket nem méri), mely a meggyőző kommunikációt kíséri. Az öt lépcső egymásra épülésére hivatkozva állítja McGuire, hogy a valódi
viselkedésváltozást nagyon nehéz elérni. Azonban a modell nemcsak a meggyőzés nehézségeit hivatott alátámasztani, segítségével azt is felmérhetjük, hogy a meggyőző közlés egy-egy tényezője miként hat a feldolgozás különböző szakaszaiban. A jó kognitív képességek, a nagy feldolgozási kapacitás például segíti a befogadás szakaszában a meggyőzést, ám az elfogadás szakaszában gátjává válhat.
A meggyőző hatás dilemmái: kognitív szempontok  A kognitív megközelítések igazi

újdonsága a meggyőzés kutatásában az, hogy kimutatják: a hatás alapvetően függ attól,
hogyan dolgozza fel a személy a rendelkezésére álló információt. Petty és Cacioppo
(1981, idézi Smith–Mackie 2001) a feldolgozásnak alapvetően két útját különítik el: középpontinak nevezik azt az utat, mikor a személy sok figyelmet fordít az információ feldolgozására, alaposan feldolgozza a meggyőző érveket. A másik feldolgozási mód a periferikus út, mely a meggyőzéssel kapcsolatos heurisztikákon (pl. több érv = nagyobb hatás), a közlés formai, külsődleges jellemzőin (pl. kommunikátor presztízse) alapul.
E kognitív elméletek és az igazolásukra végzett számos kísérlet megállapítja, hogy a feldolgozás középponti útjára csak akkor kerül a meggyőző kommunikáció, ha a befogadó
motivált, és képes is alaposan feldolgozni azt (lásd 26.3. ábra).

26.3. ÁBRA  Motiváció és képesség a szisztematikus feldolgozás feltételei (Smith–Mackie 2001)

26. V élemények alakulása



369

A motiváció szerepét éppen Petty, Cacioppo és Goldman (1981, idézi Smith–Ma
ckie 2001) bizonyította egy kísérletben, melyben a diákok őket negatívan érintő vizsgarend-változtatásról értesültek. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy őket már nem
fogja érinteni a változás, a másik ezzel szemben úgy tudta, hogy személyesen érintve
lesz a változásokban. Az eredmények azt mutatták, hogy a személyesen érintett és így
nagy motivációval rendelkező csoport az érvek tartalmára figyelt, míg a nem érintettek
olyan külsődleges körülmények alapján változtatták meg a véleményüket, mint az érvek
száma vagy a kommunikátor presztízse. A motiváció mellett ugyanakkor a képességek is
számítanak, többen jutottak arra a következtetésre (pl. Festinger–Maccoby 1964, idézi
Hewstone et al. 1995), hogy a figyelemelterelés paradox módon növelheti a meggyőző
erőt. Elsősorban akkor lehet így, ha éppen az elfogadás a kritikus pont, tehát a személy
valószínűleg nem fogadná el meggyőzőnek az érveket, ha módja lenne azokat alaposan
mérlegelni. A kognitív kutatások eredményeként tehát pontosabban meg tudjuk határozni, hogy a meggyőző kommunikáció miként fejti ki a személyre a hatását. Akkor járunk el
helyesen, ha figyelembe vesszük mind a hallgatóság motiváltságát, mind a rendelkezésre
álló feldolgozási kapacitást annak érdekében, hogy pontosan megtervezzük a meggyőző
kommunikációnkat.

Meggyőzés a csoportban
A pedagógus ugyan általában kivételezett helyzetben van, és személyesen van módja
meggyőzni diákjait, azonban gyakran így is elképzelhető, hogy a csoportos meggyőzés
eszközéhez nyúl, főként, ha figyelembe veszi például a diákjainak életkori sajátosságait.
Általában a meggyőzés kutatásában alapvető eredménynek számít a híres csoportkutató,
Lewin egy kísérlete, melyben amerikai háziasszonyokat akartak a második világháború
alatt arról meggyőzni, hogy az általuk nem preferált belsőségeket is használják fel az otthoni ételek elkészítéséhez. Azt bizonyította, hogy míg az egyéni meggyőzés csupán a háziasszonyok néhány százalékánál érte el a kívánt hatást, addig, ha csoportban megvitathatták társaikkal a kérdést, jelentős arányban változtattak főzési szokásaikon. A csoportnak tehát nagy jelentősége van a társas véleményformálásban. Bár a tömegkommunikáció
korát éljük, ahol különböző kommunikátorok tévén, rádión, interneten közvetlenül igyekeznek elérni bennünket, mégis azt mondhatjuk, hogy a véleményformálásunk elsődleges terepe az a kiscsoport (barátaink, családunk, munkatársaink), amely személyesen
körülvesz bennünket. Ezért a véleményváltozás társas hatásait tárgyalva, megemlítjük
azokat az alapvető folyamatokat, melyeken keresztül a csoport kifejtheti meggyőző erejét. Bepillantunk abba, hogy miként változnak az egyéni attitűdök csoportos döntéshozatal nyomán. A csoportok által hozott rossz döntések egy speciális esete, a csoportgondolkodás is szerepet játszik ebben a folyamatban (lásd 21. fejezet).
Ha véleményt formálunk, kétféleképpen figyelünk a csoportra. A csoport egyszerű
állásfoglalása informatív lehet számunkra, hiszen magába sűríti a többiek személyes ítéleteit, a csoport közös tapasztalatait. Ezt a hatást nevezhetjük a csoport információs ha-
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tásának. Legtöbbünk ugyanakkor nem szeret kilógni a sorból, megnyugtatja, ha mások
elfogadják, növeli önértékelését a többiek elismerése. Ennek az elismerésnek az elnyerése
érdekében is igazíthatjuk a saját véleményünket a csoportéhoz. A csoporthatásnak ez a
második módja a normatív befolyás. Erre utaló, máig élő büntetés a kiközösítés. Bár igazi
hatását zárt közösségekben éri el, a modern világban, melyben egyszerre több közösségnek is tagjai vagyunk, sem mellékes, ha egy számunkra fontos csoport megvonja tőlünk
a bizalmát és támogatását. Ennek a kockázata sokszor visz rá arra, hogy véleményünket a
csoport által elfogadotthoz igazítsuk, aminek legjobb példái a konformitáskísérletek (pl.
Asch 1969, idézi Smith–Mackie 2001). Bővebben erről lásd a 21. fejezetet.


ÉRTÉKEK ÉS KULTÚRÁK

Az értékek fogalmát több ponton érintettük már az eddigiekben. Alapvetően azt mondhatjuk az értékekről, hogy miközben társas képződmények, ugyanakkor az egyéni preferencia kifejeződései is, melyek a kultúra által kínált közös értékkészletéből való választás
nyomán fejeződnek ki. Az értékek gyakran (érték-) rendszerbe szerveződnek – sokan így
is vizsgálják őket –, legyen az egy kötött preferencia-sorrend (melyiket tartjuk többé vagy
kevésbé fontosnak) vagy egy sokdimenziós tér. Az értékek nagyon sok ponton hasonlítanak az attitűdökhöz, irányíthatják a viselkedést, tartalmazzák a jó-rossz megkülönböztetését. Egy fontos különbség van azonban az értékek és az attitűdök között, míg az előbbiek általános célokként fogalmazódnak meg, az utóbbiak konkrét tárgyhoz kötődnek.
A pedagógusi munka irányítóiként is megjelennek például a mások elfogadásához, a segítőkészséghez és a teljesítményhez kapcsolódó értékek. Ám az értékek ugyanakkor átadandó ismereteket, fogalmakat, viszonyulásokat is jelentenek, melyekkel a gyermekeket
az évek során meg kell ismertetni. A számos értékelmélet közül egyet mutatunk be röviden, majd az értékrendszerek változását igyekszünk nyomon követni a protestáns munkaetikának a munkához, illetve szórakozáshoz való viszonyában.

Értékrendszerek
Korábban részletesen elemeztük Rokeach elképzeléseit a nézetek szerveződéséről, illetve
az ebből fakadó kognitív stílusról. Bár a nézetrendszerek elemzésével is behatóan foglalkozott, Rokeach mégis azon az állásponton volt, hogy az attitűdöknél az értékek fogalmai
sokkal gazdaságosabbak a pszichológus számára, hiszen ugyanúgy motiválják a viselkedést, tartalmazzák a jó-rossz megítélését, tárgyuk azonban nem köti őket a konkrét viszonyhoz. Rokeach úgy fogta fel az értékeket, mint amik univerzálisak, tehát minden ember az értékek ugyanazon készletéből választja ki a számára legfontosabbakat. Ugyanakkor az értékek szerinte világos rendszerbe szerveződnek, ahol vannak az egyén (illetve a
társadalom) számára fontosabb és kevésbé fontos értékek. Olyannyira általános érvényűnek tartott Rokeach néhány központi értéket, hogy azok mentén javasolta megítélni ma-
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26.5. TÁBLÁZAT  Cél- és eszközértékek Rokeach rendszerében

Terminális értékek

Instrumentális értékek

Béke
Belső harmónia
Boldogság
Bölcsesség
Családi biztonság
Egyenlőség
Élvezetek
Érett szerelem
Igaz barátság
Izgalmas élet
Kényelmes élet
Nemzeti biztonság
Önbecsülés
Sikeres megvalósítás érzése
Szabadság
Szépség
Társadalmi tekintély
Üdvözülés

Bátor
Becsületes
Derűs
Elnéző
Engedelmes
Eredményes
Fantáziadús
Fegyelmezett
Független
Logikus
Megbízható
Segítőkész
Széles látókörű
Szellemi-intellektuális
Szeretetteli
Tiszta
Törekvő
Udvarias

gukat a különböző társadalmi berendezkedéseket is. Szerinte az egyenlőség és a szabadság értékeinek elfogadása-elutasítása segítségével meg lehet különböztetni a demokráciákat (mindkettőt fontosnak tartják) a kommunizmustól (egyenlőség fontos, szabadság
nem) és a fasizmustól (egyiket sem tartják sokra). Más szerzők azonban empirikus vagy
elméleti alapon kritizálják ezt a tipológiát, sőt egyesek magát az elvet is, miszerint bizonyos univerzális értékdimenziók mentén a különböző társadalmak összehasonlíthatók.
Rokeach értékekkel kapcsolatos elgondolásaira épül a széles körben használt és sokat
vitatott Rokeach-értékskála (RÉS). Ebben 18 terminális (cél-) és 18 instrumentális (eszköz-) érték szerepel (lásd 26.5. táblázat). A cél- és eszközértékeket már a kérdés filozófiai
vizsgálatában is megkülönböztették. Míg az előbbiek az élet preferált végállapotait (végső
céljait), addig az utóbbiak a viselkedés előnyben részesített módjait igyekeznek megragadni. Az eredeti eljárásban a 18-18 értéket külön sorba kell rendezniük a vizsgált személyeknek. Nem volt módjuk két különböző értéknek ugyanazt a fontossági értéket adni.
A módszerrel szemben két fontos szempontból is fogalmazódott meg kritika, egyrészt
sokan kétségbe vonták kultúrafüggetlen jellegét, másrészt a kényszerválasztást kifogásolták, mellyel mindenképpen sorba kellett rendezni a megítélőnek a különböző értékeket
fontosságuk szerint. Ez a skála azonban ma is az egyik legelterjedtebb vizsgálati mód, és
jó ízelítőül szolgál a többi értékvizsgálathoz (Váriné 1987, 2003).
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Protestáns munkaetika: a munkához, szórakozáshoz
való viszony változása
Az értékek elvont elemzése után nézzünk egy konkrét példát a társadalmilag kialakult,
összefüggő, az egyén viselkedését is befolyásoló értékekre. Ez a példa a protestáns etika,
mely általános világnézet és értékrend, s nem pusztán, sőt nem is elsősorban a munkára,
a munkával kapcsolatos értékekre, vélekedésekre vonatkozik. Érinti többek között az e
világi aszkézist, a szorgalmat, a takarékosságot, az időbeosztást, a vagyonnal és a lehetőségekkel való élést is. A pszichológiai változók egészét tekintve azt mondhatjuk, hogy a
protestáns munkaetika – mai formájában – túlmutat egy vallási mozgalom keretein, sokkal
inkább a gazdasági kérdésekben elfoglalt pozíciót, egyfajta gazdasági-társadalmi világszemléletet jelent.
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme  A protestáns munkaetikát Max Weber

óta gyakran összekötik a gazdasági viselkedéssel. Ő fogalmazta meg először történeti szociológiai elemzésében, hogy a kapitalizmus kialakulásában nagy szerepe volt a puritánok
világképének. Ez a kálvinista reformátori mozgalom, amely elsősorban Németalföldön és
Angliában hódított az újkor hajnalán, a szigorú fegyelmet és önmegtartóztatást tűzte ki
célul. A puritán világkép szerint az ember boldogulása és üdvözülése egyaránt olyan értékektől függ, amelyek ellentmondanak a hedonista életvitelnek, és a felhalmozáson alapuló kapitalista szemléletmóddal állíthatók párhuzamba. Weber nem állítja, hogy ok-okozati viszony lenne a két jelenség, a puritán etika és üdvtan, illetve a kapitalista szellemiség
között, csupán párhuzamot von a két ideáltípus között.
A munkához és a szórakozáshoz való viszony  Az attitűdök számos csoportjának lehet
kapcsolata a protestáns munkaetikával (Kiss P. 2003). Ezek közül vegyünk két, egymással összefüggő attitűdöt, a munkával, illetve a pihenéssel, szórakozással kapcsolatos attitűdöket. A munkával kapcsolatos attitűdöt könnyebb meghatározni: a munkakerülés negatív pólusától a munkamánia végletéig tartó dimenzióban lehetne talán megragadni.
A protestáns munkaetika nyilván ez utóbbi végletre hajlamosít.
A pihenés és szórakozás pszichológiai megfogalmazásával már nehezebb dolgunk
van, ezt éppen olyan nehéz definiálni, mint például a játékot. Nagyon hasonlóak a szórakozás és a játék lehetséges magyarázatai: tekinthetjük a fölös energiák levezetőjének, feltöltődésnek, kompenzációnak stb. A szórakozás ugyanakkor – a megnövekedett szabadidő miatt – fontos tevékenységgé válik napjainkban. Az emberek nemcsak a munkájuk,
de a szórakozásuk, hobbijaik alapján is egyre inkább meghatározzák önmagukat. A kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy a fiatalok számára fontosabb a szabadidő eltöltése,
mint az idősebbek számára.
Kérdés ezek után, hogy a protestáns munkaetika mint speciális nézet- és értékrendszer hogyan befolyásolja az emberek viszonyát a szórakozáshoz. A puritánt úgy lehetne
jellemezni, mint aki keményen dolgozik, általában elítéli a szórakozást, ám esetleg elfogadja a kemény munka utáni megérdemelt kikapcsolódást, bár azért sok függ a kikap-
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csolódás formájától (a féktelen ivás például nem volt Kálvin János kedvence). Nyilván
ellene vannak az öncélú szórakozásnak, ám támogatják az olyan időtöltéseket, melyeknek
képességfejlesztő hatása van. Napjainkban a puritán erkölccsel szemben egy éppoly erős
ideál van kialakulóban, mely a kemény (ám nem akármilyen) munka mellett a szórakozást is középpontba állítja.
Kérdés, hogy az iskolai munka miként tud alkalmazkodni ehhez az értékrendben, világképben esetleg bekövetkező változáshoz. A hagyományos iskolai módszerek hátteréül
kimondatlanul a puritán munkaerkölcsön alapuló világkép szolgál, melyben az iskolai
munkára, a tanulásra nem kerestek mást olyan általános indokoknál, mint hogy „A tudás
hatalom”, „A tudás olyan tőke, amit senki nem vehet el”, „Az iskolán keresztül vezet az út
az érvényesüléshez”. Ezzel együtt a szórakozás, a szabadidő eltöltése nem feltétlenül áll az
iskolák tevékenységének középpontjában, bár természetesen számos iskolában találhatók
sportkörök, kulturális csoportok. Egy olyan világban, amely a puritán munkaetikát nem
fogadja el természetesnek, az iskolának is újra kell gondolnia a viszonyát a tanuláshoz
és a szórakozáshoz, a szabadidő eltöltéséhez. Milyen nézetek támaszthatják alá e két, a
fiatalok számára kulcsfontosságú tevékenységet? A protestáns munkaetika szorul-e megerősítésre, vagy más ideált állítson az iskola a gyermekek elé? Ezek a kérdések is kön�nyebben megvitathatóak az értékek és a nézetrendszerek pszichológiájának alaposabb
tanulmányozása után.


ZÁRÓ GONDOLATOK

A fejezetben főként az attitűdök szociálpszichológiai kutatását tekintettük át, mely a véleményalkotás kulcskérdésének bizonyult. Az iskolai nevelőmunkában számtalanszor kell
egy tanárnak a diákok attitűdjeit formálnia, vagy éppen a saját attitűdjét tudatosítania, és
adott esetben korlátozni annak negatív hatását. Ez a fejezet ahhoz igyekezett hozzájárulni, hogy jobban megérthessük az attitűdök felépítését, szerepét a személyiség egészében,
megváltoztathatóságuk lehetőségeit. Az attitűd- és értékkutatások tapasztalatait újragondolva a pedagógusok elősegíthetik, hogy a fiatalok világról alkotott nézetei megalapozottabbak legyenek, miközben az új információt saját jogán képesek legyenek befogadni,
biztos értékrenddel rendelkezzenek, mely nem akadálya a változó társadalmi feltételek
közé való beilleszkedésüknek, hanem éppen segíti azt. Ugyanakkor fontos, hogy mindezen szempontok szerint ne feledkezzen meg egyetlen pedagógus sem a saját nézeteinek
ápolásáról. Hiszen véleménnyel, főként az alaposan megfontolt véleménnyel senki sem
születik, és ennek kialakítása újra és újra erőfeszítést jelent mindenki számára. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk a véleményünk kialakításának alapmechanizmusaival, melyeket ebben a fejezetben tárgyaltunk.
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 KULCSFOGALMAK
attitűd  sztereotípia  előítélet  konzisztenciaelméletek (attitűddinamika)  meggyőző kommunikáció  érték  protestáns munkaetika

 KÉRDÉSEK
1. Hozzon saját tapasztalatából vagy irodalmi, történelmi példákat az előítélet kialakulásának különböző okaira.
2. Mit tehet egy pedagógus azért, hogy a diákjai rugalmas gondolkodásúak és
előítéletektől mentesebbek legyenek?
3. Milyen eszközök lehetnek hatékonyak, ha meg akarjuk győzni a fiatalokat arról, hogy a késő éjszakába nyúló internetezés káros az egészségükre?

 AJÁNLOTT IRODALOM
Aronson, E. 2008. A társas lény. Budapest, Akadémiai Kiadó. Az előítélet kérdéséről számos szemléletes gyakorlati példát is hozva egy fejezetet olvashatunk Aronsonnak ebben a méltán világhírű, sok kiadásban megjelent és többször átdolgozott könyvében,
amely lebilincselő stílusban tárgyalja a szociálpszichológia legizgalmasabb kérdéseit.

27. FEJEZET

OSZ TÁLY TERMI
KOMMUNIK ÁCIÓ,
TANÁR-DIÁK INTER AKCIÓK
Kommunikációs alapfogalmak
A kommunikáció elméleti megközelítései
A személyközi kommunikáció folyamata
A kommunikáció funkciói
A kommunikáció típusai
A kommunikáció kódjai: verbális és nem verbális
kommunikáció
Verbális kommunikáció: a nyelv
Nem verbális kommunikáció
Kommunikációs szempontból jelentős mozzanatok
a tanórán
A kommunikációs helyzetek típusai a tanórákon
Gordon modellje a hatékony tanításról

376
376
377
380
381
383
383
386
393
393
400

 BEVEZETÉS
A kommunikáció áthatja életünk minden mozzanatát. Néha akarva, máskor
akaratlanul; szavakkal vagy szavak nélkül; közvetlenül vagy manapság egyre
gyakrabban technikai eszközök segítségével kommunikálunk. Ebben a fejezetben a kommunikáció alapfogalmaival, jelenségeivel ismerkedünk. Az
emberi kapcsolatokat átszövő személyközi kommunikáció általános vonatkozásaiból indulunk ki, és ezeken keresztül az osztálytermi kommunikáció
kérdéséhez jutunk el. A fejezet célja, hogy áttekintést adjon a személyközi
kommunikáció alapfogalmairól, és ezeket alkalmazva értelmezési keretet adjon az osztálytermi kommunikáció megértéséhez, és felhívja a figyelmet a
tanórákon megfigyelhető kommunikációs folyamat sajátosságaira.
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KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

A kommunikáció nélkülözhetetlen mozzanata az emberi kapcsolatoknak és az emberi
társadalom kisebb-nagyobb csoportjai, közösségei életének. Ez tesz képessé bennünket
állapotunk jelzésére, gondolataink közlésére, szándékaink kifejezésére, nélküle lehetetlenné válna bármiféle együttműködés, és az emberek közötti kapcsolatok működésképtelenek lennének.
A kommunikáció az oktatás egészét is átszövi. A pedagógus munkájának interaktív
része – vagyis amikor a tanár közvetlen kapcsolatban van az osztállyal a tanórákon – szinte megszakítás nélküli a kommunikációs kapcsolat a gyerekek és a tanár között. A tanítás-tanulás folyamatában a tanár és a tanulók kölcsönhatásban, interakcióban állnak egymással: a tanár hat a tanulóra, a tanuló pedig a tanárra. Az egymásra hatás a közöttük
lejátszódó kommunikációs folyamatokban valósul meg. Az osztályteremben játszódó
interakciók befolyásolják a gyerekek és a pedagógus kapcsolatát, közérzetét, ugyanakkor
a részt vevő felek személyiségének, intellektusának és társas készségeinek fejlődését is.
Olvasóink többsége bizonyára megpróbálta már elképzelni, hogy milyen tanár szeretne lenni. Kire mondjuk, hogy jó tanár? Egyáltalán, milyen egy jó tanár? Valószínűleg ahány embert megkérdeznénk, annyiféle választ kapnánk erre a kérdésre, azonban ha
sok, ilyen jellegű vizsgálat eredményét összevetjük, azt látjuk, hogy a jó kommunikációs
készség mindenütt megjelenik a fontos tulajdonságok között.

A kommunikáció elméleti megközelítései
Sokrétűsége miatt a kommunikációval több tudományterület foglalkozik, és a vizsgálatok mögött nincs egységes kommunikációelmélet, hanem több, szegmentált, koherensen
nem összetartozó szemlélet létezik egymás mellett. Ezek eltérő módon definiálják a kommunikációt, és más-más témára helyezik a hangsúlyt. A következő hét markáns nézőpont
különböztethető meg a kommunikációkutatásban (Craig 1999):
1. Retorikai nézőpont: a kommunikációt a nyilvános beszéd művészetének tekinti, és
azokat a tényezőket vizsgálja, amelyek a kommunikációt, illetve a kommunikátort
„sikeressé” teszik. Vagyis a hatékony informálás, meggyőzés, motiválás elemeit keresi
és elemzi. A retorikai hagyomány az ókortól kezdve fontos része a klasszikus nyugati
kultúrának, és a 20. században új lendületet kapott, hiszen a reklám, a tömegmédia, az
internet elterjedésével a meggyőzés és tömegkommunikáció új jelenségekkel és eszközökkel működik.
2. Szemiotikai nézőpont: a jelek és az általuk jelölt dolgok kapcsolatával foglalkozik, illetve a jelentésképzés folyamatával. A legkülönfélébb jeleket és szimbólumokat vizsgálja, például az emberi nyelvet, kulturális szimbólumokat, vizuális jeleket.
3. Kibernetikai nézőpont: a kommunikációt információáramlási folyamatnak tekinti,
azt a rendszert vizsgálja, amelyen keresztül az információ eljut egyik résztvevőtől a
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másikig. Az információ tartalma kevésbé lényeges, a hangsúly magán a folyamaton, az
információáramlás csatornájának a tulajdonságain van.
4. Szociálpszichológiai nézőpont: a kommunikációt mint az egyének közötti interakciót
vizsgálja. Olyan témákkal foglalkozik, mint például a társas befolyásolás, személyközi
kommunikáció, csoporton belüli kommunikáció.
5. Szociokulturális nézőpont: a kommunikáció a társadalmi valóság létrehozásának eszköze. Tehát a társadalmi struktúrák, normák mélyen beleágyazódnak a kommunikációba, és ezek kölcsönösen hatnak egymásra, befolyásolva az egyén társas identitását
és szocializációját.
6. Társadalomkritikai nézőpont: a kommunikáció annak az eszköze, hogy a magától értetődőnek tűnő feltételezések, fennálló szokások, szabályok megváltozhassanak. Tehát nemcsak megérteni és leírni próbálja a kommunikáció működését és annak a társadalmi valóságra gyakorolt hatását, hanem változtatni is próbál rajta.

A személyközi kommunikáció folyamata
A kommunikáció latin eredetű szó, jelentése tájékoztatás, közlés, közzététel. Általános
értelemben azt mondhatjuk, hogy a kommunikáció információátvitel valamilyen közös
jelrendszer segítségével.
Az emberek közötti kommunikáció bonyolultsága miatt bármiféle szemléltető ábra
óhatatlanul túlegyszerűsítőnek és sematikusnak tűnhet, próbáljuk mégis modellálni az
emberek közötti kommunikáció alaphelyzetét, a fentebb említett kibernetikai nézőpont
fogalmainak segítségével (lásd 27.1. ábra).
Szükség van tehát egy adóra, aki kibocsátja az üzenetet. Ha egyenrangú felek között
zajlik a kommunikáció, akkor nagyjából kiegyenlített a felek kezdeményezéseinek aránya. Az osztálytermi helyzetben is bárki lehet kezdeményező, leggyakrabban mégis a tanár tölti be ezt a szerepet. Egy vizsgálat szerint a tanár dominanciájától függően a kezdeményezések 55–81%-a tanártól indul (Barker 1982).
A kódolás az a folyamat, amelynek során az üzenetküldő a gondolatait, érzéseit valamilyen jelrendszer segítségével üzenetté alakítja. Az üzenet nemcsak szavakból állhat,
arckifejezések, gesztusok is jelentést hordoznak. Az üzenet juttatja el a küldő gondolatait a fogadóhoz. Az üzenet valamilyen csatornán keresztül jut el a fogadóhoz. A személyközi kommunikációban az üzenetek túlnyomó része látás vagy hallás útján jut el
hozzánk.
A kommunikáció „tisztaságát”, az információátadás hatékonyságát rontják a csatornában keletkező zajok. A zaj keletkezhet az üzenet küldőjén és fogadóján belül vagy kívül.
A fáradtság, fizikai fájdalom befolyásolhatja az üzenetátadás hatékonyságát. Külső forrásból származhatnak auditív zajok (osztálytermi helyzetben ilyenek lehetnek például a folyosóról, az utcáról vagy a szomszéd teremből beszűrődő hangok) és vizuális zajok (figyelemelterelő lehet például az előző óráról a táblán maradt felirat, az ablakon keresztül látott
hóesés, de akár a tanár által gondosan a gyerekek asztalára készített érdekes, ritkán hasz-
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27.1. ÁBRA  A személyközi kommunikáció folyamata

nált eszköz is). A fizikai hatásoknál is erősebben rontják az információátvitel hatékonyságát a kódolás-dekódolás folyamatába csúszó zavarok, félreértések. Nem biztos, hogy az
adó egészen pontosan szavakba tudja önteni gondolatait, érzéseit, illetve, hogy az üzenet
fogadója helyesen érti meg, dekódolja a közlő szándékait. Közléseink megfogalmazásakor
mindig figyelembe kell venni a hallgatóságot, úgy kell fogalmaznunk, hogy számukra világos legyen, mit szeretnénk közölni. Az osztálytermi helyzetben ez egyáltalán nem kön�nyű, hiszen a tanárnak meg kell tanulnia a gyerekek nyelvén beszélni és viszonylag bonyolult dolgokat is ezen a nyelven kifejezni. A zavaró hatások és félreértések kiküszöbölését célozza a redundancia, ami az üzenet többszöri megismétlését jelenti. A redundancia
jelensége az osztálytermi kommunikáció során meglehetősen gyakori a lehetséges zavaró
hatások sokfélesége miatt. Az ismétlés fontosságát így fogalmazza meg egy pályakezdő
pedagógusoknak szóló aranyszabály: „Először mondjuk el, mit fogunk mondani, azután
mondjuk el, végül emlékeztessük a gyerekeket, hogy mit mondtunk” (Elliott–Kratochwill–Cook 2000). A szó szerinti ismétlésnél gyakoribb, hogy kicsit átfogalmazva, módosítva ismételjük meg a közlést.
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Ugyanakkor a megértés, dekódolás is lehet hibás. Térjünk vis�sza egy pillanatra a fenti sematikus
ábrához. Biztos, hogy jól értette a
tanár a gyerek kérdését? El tudunk
képzelni olyan szituációt, amelyben
az elhangzott kérdés nem örömöt,
hanem negatív érzést fejez ki? Előfordulhat például, hogy a gyerek
tudja, hogy jól sikerült a dolgozata,
és kifejezetten szeretné, ha kaphatna rá osztályzatot. Ebben a helyzetben a kérdés valószínűleg inkább
csalódottságot tükröz.
A fenti példából azt is láthattuk,
hogy a helyes megértéshez szükséges a helyzet pontos ismerete. Azt
a hátteret, meghatározott közeget,
27.1. KÉP  „Nahát!” A hat hónapos kisfiú arcán
a meglepődés jelei egyértelműen tükröződnek
amelyben a kommunikáció zajlik,
kontextusnak nevezzük. Az adott
helyzet ismerete és a kommunikáló
felek előtörténete hozza létre azt a közös ismerethalmazt, amely elengedhetetlen a kommunikációhoz. A kontextus tartalmazza azokat az ismereteket, amit a résztvevők a helyzetről,
egymásról és a korábbi kommunikációik során elhangzottakról tudnak. Az a tudás, hogy
hol, milyen körülmények között, kiknek a jelenlétében zajlik a kommunikáció, alapvetően
meghatározza a kommunikációt vezérlő szabályokat. Ha például egy tanórán a tanár a következőt mondja: „Szeretném, ha mindenki kinyitná a könyvét”, a mondat udvarias kérésnek tűnik, a gyerekek mégsem fogják azt gondolni, hogy mérlegelhetik a kérés teljesítését,
hanem helyesen akként értelmezik, ami: utasításként. Hasonlóképpen, ha egy tanár azt kérdezi: „Hallottátok, amit mondtam?”, ez a kérdés a kontextustól függően többféle dolgot
jelenthet. Lehet, hogy egyszerűen azt feltételezi, hogy a gyerekek nem hallották az előző
mondatát. De az is előfordulhat, hogy pontosan tudja, hogy hallották, csak figyelmeztetni akarja őket, hogy kövessék az utasítást. Ahhoz tehát, hogy az üzenet fogadója helyesen dekódolja az üzenetet, vagyis megértse a küldő szándékát, szükséges a kontextus
ismerete.
A hétköznapi kommunikáció természetesen jóval sokrétűbb, mint a vázolt séma.
A mindennapokban a kommunikáció általában többcsatornás és kölcsönös. Még azokban
a helyzetekben is, amelyekben bizonyos csatornák működése erősen korlátozott – például egy telefonbeszélgetés során, ahol a résztvevők fizikailag távol vannak egymástól –,
több csatorna működik, hiszen a beszédhez kapcsolódó nem verbális jelek (hangszín,
beszédtempó stb.) ilyenkor is fontos információkat hordoznak. (A sokcsatornás kommunikációnak határt szabó helyzetekben kifejezetten törekszünk arra, hogy minél több
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csatornát aktivizáljunk. Jó példa erre az elektronikus levelezés, amely sok szempontból
hasonlít a kötetlen beszédhelyzethez, viszont a nem verbális jelek hiánya félreértésekre
adhat okot. Ennek lehetőségét enyhítik azok a jelzések, amelyek ebben a kommunikációs
helyzetben pótolják a nem verbális csatornákat: )
A hétköznapi kommunikációt összetettebbé teszi az is, hogy gyakran nem két személy között történik üzenetváltás, hanem többen vesznek részt a társas helyzetben.

A kommunikáció funkciói
A kommunikációs megnyilvánulások az emberek közötti kapcsolatok során többféle
funkciót tölthetnek be ( Jakobson 1972):
 A kommunikáció célja lehet a tájékoztatás, gondolatok, tények, vélemények közlése

(referenciális funkció): Esik a hó.

 A kommunikáció segítségével érzelmeinket is kifejezhetjük (expresszív funkció): De

örülök, hogy esik a hó!

 A kommunikáció célja időnként az, hogy másokat cselekvésre ösztönözzünk, felszó-

lítsunk, utasítsunk, kérjünk (konatív funkció): Söpörd el a havat!

 Előfordul, hogy a kommunikáció célja magának a kommunikációs kapcsolatnak a lét-

rehozása, fenntartása (pl. köszönés, udvarias érdeklődés mások hogyléte felől stb.)
(fatikus funkció): De havas telünk van…
 Az üzenet nyelvi megformálásával esztétikai hatást is létrehozhatunk (poétikai funkció): Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom.
 A kommunikáció szólhat magáról a kommunikációról, reflektálhat a kommunikációs
helyzetre, módra (metanyelvi funkció): Amikor vele találkozom, mindig az időjárásról
beszélünk, nincs közös témánk.
Az osztálytermi kommunikációban valamennyi kommunikációs funkcióval találkozhatunk, azonban ezek aránya más, mint a hétköznapi személyközi kommunikáció helyzeteiben. A legszembetűnőbb különbség, hogy a tanári kommunikációban kiemelt szerepet kap a referenciális funkció, vagyis az információ megosztása. A tanári magyarázatok,
előadások fontos szerepet töltenek be a tanítás-tanulás folyamatában még akkor is, ha
tudjuk, hogy az intellektuális gazdagodásnak nem egyedüli módja, ha a tanár elmondja
(közkeletű kifejezéssel: „leadja”) a tananyagot a gyerekeknek. Az átlagosnál gyakrabban
fordul elő a konativitás is: a tanári kommunikációs repertoárban gyakori a cselekvésre
való felszólítás, utasítás (Barker 1982).

27. osztálytermi kommunikáció, tanár-diák interakciók



381

A kommunikáció típusai
Az emberek között zajló kommunikációt nagyon sokféle szempont alapján tipizál
hatjuk. Ahhoz, hogy árnyalt, differenciált képet kapjunk a kommunikáció sokféle arcáról, elengedhetetlen ezeknek a szempontoknak az ismerete, hiszen a kommunikáció
sajátosságai és az egyes helyzetek buktatói a helyzeti sajátosságoktól függnek. A lehetséges csoportosítási szempontokat táblázatban foglaljuk össze, és azokat a szempontokat emeljük ki, amelyek az osztálytermi helyzet szempontjából jelentősek (lásd 27.1. táb
lázat).
A tanóra több résztvevős társas helyzet, ahol találunk példát az interperszonális kommunikációra és a csoportkommunikációra is. A frontális tanítási helyzet, amelyben a pedagógus az egész osztálynak ad instrukciót vagy éppen előadást tart, csoportkommunikációnak minősül. Amikor viszont a pedagógus személyesen egy gyerekkel beszél, vagy
éppen két gyerek beszélget egymással, interperszonális kommunikációról van szó.
Az osztálytermi helyzet közvetlen kommunikációs helyzetet teremt a gyerekek és a
tanár között. A tanár-diák kommunikációban kevés olyan elemet találunk, amely közvetett kommunikációnak tekinthető. Ilyen például, amikor a tanár szöveges értékelést ad a
gyerek munkájáról. Ennek a fordítottja is elképzelhető: különösen felsőfokú képzésben
találkozunk azzal, hogy a tanárok kérnek írásbeli visszajelzést a kurzusról. Érdekes, egye27.1. TÁBLÁZAT  A kommunikáció típusai

Az osztályozás szempontja

A résztvevők száma szerint

A résztvevők közelsége
szerint
Az alkalmazott
kódrendszer szerint
A közlő szándéka szerint

A kölcsönösség szerint

A résztvevők viszonya,
pozíciója szerint

A kommunikáció típusa

Interperszonális: kétszemélyes kommunikáció
Csoportkommunikáció: egy ember és egy csoport közötti kommunikáció
Tömegkommunikáció: a hallgatóság tagjai egymástól és az üzenet küldőjétől térben és időben elkülönülten fogadják az üzenetet
Közvetlen: szemtől szemben zajló kommunikáció
Közvetett: a résztvevők időben vagy térben távol vannak, és valamilyen
eszköz segítségével kommunikálnak
Verbális: szavakkal történő, szóban vagy írásban történő kommunikáció
Nem verbális: szavakon kívüli jelzésekkel (pl. vizuális jelek, testbeszéd)
történő kommunikáció
Szándékos: az üzenetet a küldő szándékosan, tudatosan bocsátja ki
Nem szándékos: az üzenetet a közlő szándékolatlanul, sőt időnként szándékai ellenére bocsátja ki
Egyirányú: az üzenet fogadói nem küldenek visszajelzést, választ a kibocsátó felé
Kölcsönös: a kommunikáció oda-vissza ható folyamat, a fogadók válaszolnak, és ezzel üzenetküldővé válnak
Egyenrangú: a résztvevők egyenrangú félként vesznek részt, azonos kommunikációs jogokkal rendelkeznek
Nem egyenrangú: a résztvevők eltérő kommunikációs jogokkal rendelkeznek

382



hatodik rész. A Z I S KO L A S ZO C I Á L P S Z I C H O LÓ GI A I VO N AT KOZ Á S A I

di példaként említhetjük még azt a tanítót, aki osztályfőnökként informatikát is tanított,
és a gyerekek rendszeresen írtak neki e-maileket.
Az osztálytermi kommunikációban a verbális és nem verbális kommunikáció egyaránt
meghatározó jelentőségű. Erről a későbbiekben részletesebben lesz szó.
Szándékos és szándékolatlan kommunikációra is találunk példákat az osztályteremben. Minél fiatalabbak a gyerekek, annál kevésbé kontrollálják kommunikációs jelzéseiket, ezért a kisgyerekek esetén jóval több szándékolatlan jelzést (arckifejezést, gesztust,
mozdulatot vagy éppen „hangos” megnyilvánulást) tapasztalunk.
Az osztálytermi helyzetben jóval kötöttebbek, kevésbé változatosak az interakciók,
mint a hétköznapi interakciók során. A hétköznapi beszédet (pl. egy családi vacsora során elhangzottakat) hiányos megnyilvánulások, megszakítások, közbeszólások, szünetek,
javítások, ismétlések olyan mozgalmassá teszik, hogy ha szó szerint lejegyeznénk egy
ilyen párbeszédet, az írott változatot igen nehéz lenne megérteni. Ehhez képest egy tanóra alapján készült képzeletbeli forgatókönyv rendezettnek és rendszerezettnek tűnne.
A legtöbb megnyilvánulás teljes, lezárt egész, kevesebb a közbeszólás. Az a benyomásunk
támad, hogy mindenki tudja, mikor beszélhet, és pontosan tisztában van a szerepével.
A rendezettség titka az, hogy a résztvevők megszólalási joga kontrollált, a tanár tehát domináns szerepet játszik az osztálytermi kommunikációban. Ez azt jelenti, hogy lényegesen több kommunikációs joga van, mint a gyerekeknek – akkor beszélhet, amikor akar,
és ő ad szót a többieknek. Valójában ő az, aki kijelöli, hogy a gyerekek mikor és miről beszélhetnek, mikor hagyják abba, és azt is ő mondja meg, hogy a gyerekek megnyilvánulása mennyire volt elfogadható, helyes. A csoportos kommunikáció esetén tehát bizonyos
szabályok írják elő, hogy ki mikor és hogyan szólalhat meg, és hogy mennyire centralizált vagy egyenrangú a kommunikáció irányítása (Cohen–Manion–Morrison 1996). Az
órán elhangzottaknak jelentős része nyilvános és erősen centralizált. Ez azt jelenti, hogy
az idő nagy részében minden egyes verbális megnyilvánulásra valamennyi résztvevőnek
figyelnie kell. Ez akkor is így van, ha a tanár beszél, és akkor is, ha valamelyik tanuló szólal
meg. Természetesen a „hivatalos” kommunikáció mellett, azzal párhuzamosan jelentős
mennyiségű „nem hivatalos” beszélgetés is zajlik a gyerekek között. Mégis, a gyerekek fő
kommunikációs szerepe a hallgatás.
A centralizáltság miatt a kommunikáció kölcsönössége nem valósul meg maradéktalanul. Természetesen szó sincs arról, hogy ki lenne zárva minden visszajelzés, de kétségtelen, hogy a gyerekeknek kevesebb lehetősége adódik a visszajelzésre, mint a tanárnak.
Bár a tanárok és a gyerekek kommunikációs jogainak különbsége univerzális jelenség,
meglehetősen nagy eltérések vannak abban, hogy mennyire gyakorolja a tanár a kommunikációs jogait, és mennyire érezhető a centrális pozíciója. Vannak olyan technikák,
módszerek, munkaformák, amelyek jelentősebb szerepet szánnak, több és változatosabb
kommunikációs lehetőséget adnak a gyerekeknek. A kooperatív tanulásnak – amelyről a
kötetben más helyen olvashatunk – például az a vezérelve, hogy a tanári kommunikáció
dominanciáját csökkentse, és a gyerekek nagyobb részvételét biztosítsa.
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A KOMMUNIKÁCIÓ KÓDJAI: VERBÁLIS ÉS NEM
VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

Verbális kommunikáció: a nyelv
Az emberi kommunikáció alapvető sajátossága, hogy párhuzamosan több csatornán zajlik. Nehéz lenne megállapítani, hogy a verbális vagy a nem verbális kommunikációnak
van-e nagyobb jelentősége. Vizsgáljuk meg elsőként a verbális kommunikáció eszközét, a
nyelvet.
Valamennyi ismert emberi kultúra, közösség használ nyelvet, tehát azt is mondhatjuk,
hogy a nyelvhasználat egyetemes emberi sajátosság. A nyelv korlátlan lehetőségeket rejt:
segítségével egyrészt képesek vagyunk kilépni az itt és most béklyóiból, és olyan dolgokról beszélni, amelyek közvetlenül nincsenek jelen, másrészt képesek vagyunk véges számú szavakból, jelekből végtelen számú üzenetet létrehozni.
Nyelv és kultúra – nyelvhasználat  A nyelv dinamikus társadalmi jelenség, folyton vál-

tozik, és adott időben egymással párhuzamosan is számtalan változata él. Ha jobban
megvizsgáljuk a kérdést, rá kell jönnünk, hogy a közös nyelvet beszélők valójában számtalan nyelven beszélnek. A kisebb-nagyobb társadalmi közösségek tagjai alakítják a nyelvet, új jelentéseket konstruálnak. Ezért az emberi interakciók során folyamatosan bővül a
nyelv, és a közösség kultúrájának, hagyományainak hordozójává válik.
Említettük korábban, hogy a személyközi kommunikációhoz elengedhetetlen a résztvevők valóságról alkotott közös ismerete. Egy-egy üzenetet csak akkor tudunk pontosan
értelmezni, ha alaposan ismerjük a közeg jellemzőit, a résztvevők kapcsolatának sajátosságait. Minél nagyobb a résztvevők közös ismerete, annál nehezebb a kívülálló számára a közöttük zajló kommunikáció megértése. Idézzünk fel egy olyan helyzetet, amikor
harmadikként csatlakoztunk egy egymást jól ismerő beszélgető párhoz. Ilyenkor gyakran érezzük magunkat kívülállónak, tapasztaljuk hiányát mindannak a közös ismeretnek,
amelyen azok ketten osztoznak. Előfordul, hogy időnként szinte le kell fordítaniuk, meg
kell magyarázniuk nekünk valamit, ami számukra oly nyilvánvaló.
A közös ismereteket bővíti, ha a beszélgetők azonos társadalmi csoportokhoz tartoznak. Másként beszél egymáshoz két gimnazista diák, másként két tanár és másként két
atomfizikus. És megint csak más a helyzet, ha a beszélgető diákjaink osztálytársak, vagy
ha a beszélgető tanárok egy iskolában tanítanak. Társadalmi csoport-hovatartozásaink
meghatározzák a nyelvhasználatunkat, hiszen minden csoportnak kialakul a közös nyelve, közös zsargonja vagy éppen szlengje, amelyet csak azok értenek és beszélnek tökéletesen, akik tagjai a csoportnak.
Bernstein megkülönböztette a társadalom alsó és középső/felső rétegeinek nyelvhasználatát. A korlátozott kód, az alsóbb osztályra jellemző kifejezésmód jelentősen különbözik a felsőbb osztályok kidolgozott kódjától. Az iskolában használt nyelv sokkal közelebb áll a felső társadalmi osztályok által használt kidolgozott kódhoz. Az iskola sajátos
nyelvének elsajátítása könnyebben, gyorsabban megy azoknak, akik az iskolaihoz hason-
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ló nyelvet használó közegben nőttek fel. Más gyerekek esetén drámai lehet a különbség a
családi és az iskolai nyelv között, és ez a szakadék nehezíti az iskolai beilleszkedést (lásd
részletesebben a 44. fejezetben).
Az iskolában nemcsak kulturális-gazdasági különbségek mentén mutatkoznak nyelvhasználati különbségek. Nagyon sajátos például a diákok zsargonja, a diákszleng. Meglehetősen gyorsan változó nyelvről van szó, amelynek jellegzetes humora sajátos világszemléletet tükröz. A 27.2. táblázat ebből a színes nyelvből mutat szemelvényeket.
27.2. TÁBLÁZAT  Szemelvények a diákszlengből (Hoffmann 1996)

A tanár magyaráz

Altat, beszél a falnak, áriázik, csacsog, dirigál, fejet tágít, félrebeszél, gagyog, hányja a rizsát, hápog, leadja a lelkifröccsöt, löki a szöveget, megint kezdi, mesél, nyomja a sódert/a szöveget, nyög, okoskodik,
okít, öblöget, papol, rojtozza a száját, strapálja magát, szónokol, szórakozik, szórakoztatja magát, tömi a
fejünket, untat, verklizik, zsebembe beszél
A tanuló ragyogóan (ötösre) felel

Mázlizott, remekelt, vágja a szöveget, borúra derű, bundás, buzgómócsing, domborít, dől a szó belőle,
extrastréber, folyik belőle a „víz”, fújja a leckét, jól nyerít, két lábon járó lexikon, kiállta az ötpróbát, kirázza a kisujjából, kitálal, kivágja a rezet, köpi a dolgot/az anyagot, nem lehet lelőni, öttusa, pedálozik,
produkál, remekel, szépített, szünet nélkül karattyol, teker, tündököl, vágja a témát, villant, villog, mint a
százas égő, virul az agya
A tanuló kínlódik felelés közben

Agonizál, bedobja a törülközőt, beremekel, bezavarodik, csípi az ostor vége, dadog, dögledezik, eszi a
krétát, fuldoklik, gyötrődik, halálos beteg, hápog, hebeg-habog, húzza az időt, időt néz, izzad, köhög,
kutyaszorítóban van, lecsapolják, makog, nyakig benne van, nyekereg, nyögdécsel, nyöszörög, nyúzzák,
sínylődik, süllyed, szenved, tátog, tipródik, az utolsókat rúgja, vergődik
A tanuló súgást vár

Add a drótot!, dobd a lasztit!, dumáljál már valamit!, duruzsolj!, fülel, fülelés, füles, fülest vár, hegyezi a
fülét, ledrótoz, lesipuskás, másra támaszkodik, nagyfül, na, mesélj már!, nyögjetek már!, psz!, radaroz,
segélyt vár, sustorogj!, tapad a szeme az osztályra, telefonál, telefonhívást/telefont vár, várja a drótot/ a
hátszelet, várja a jó hírt URH-n
A tanulót megdicsérik

Áruló!, babusgatják, brávó, cicomázzák, csontot kap, dédelgetik, elkápráztatják, hizlaló, kivételeznek
vele, megáldják, megdumálják/nyalják, nagy volt, a nyalizós kedvenc, nyalizzák, ofé, oké, puncs, simogatják, simogatják a fenekét, szóbeli vállveregetés, teli kobak, unalmas kedvencke, ügyi vagy
A tanuló felsül

Bedöglik, befarag, bekapja a horgot, bekrepál, bennmarad a pácban, bezúg, csődöt/csütörtököt mond,
ég, ég, mint a kerek erdő/a pelenkagyár/a rongy, eldugul, elpuskázza, fölég, füstöl, füstszag van, ideges,
izzad az agya, koppan, lebarnult, leblokkol, lebőg, lebukik, leég a burája, lejár, lesül, letört, mint a bili füle,
makog, megbarnul, odakozmál, pácban marad, pecsenye lesz, piros paprika lesz, pirul, pofára esik, ráborul a tinta, rózsaszín párduc, szív, tanyál, vége a vásárnak, vörösödik
Osztályzatok
Ötös (jeles)

Délibáb, fejes kettes, formás, gömbölyű, izmos, kafa, kalapos, kvint, pocakos, prímás, sarló, szőlő, talpas
Négyes (jó)
Gólyaláb, gyénes, kisszék, kvárt, merev, az öt alattvalója, sánta, szegletes elvtárs, szék, székláb, támasztógólya, vitorlás
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Osztályzatok
Hármas (közepes)

Arany középút, cicafarok, derekas, felezett nyolcas, fésű, gereblye, görbe hátú, hárem, hárfa, kanyar, kétkerekű, közép, ördög villája, szemüveg, terc, tevehát, trojka
Kettes (elégséges)
Átmenő jegy, bekacsáztam (= kettest kaptam), csikó (a ló vagy sakkfigura formájáról), csúzli, duó, dvá,
fordított ötös, görbenyak, görbül, hattyú, hurok, kacsa, kegyelemjegy, könyöradomány a szegényeknek,
liba, majdnem fa, proletár ötös, talpas ötös, veszélyhelyzet
Egyes (elégtelen)
Ág meg vessző, ágyú, akasztófa, alágyújtós, ásó, atom, bot, bukfenc, bukta, ceruza, cumi, dákó, derékszög,
deszka, dió, dugó, dugóhúzó, egyenes ötös, emelkedő, az erdősáv első tagja, fa, fakabát, fenyőfa, furkósbot,
fúró, fűrész, fűzfa, gereblye, gerenda, gól, gumó, gyes, gyökér, gyufa, hegyes, hegyesszög, horgászbot, horog,
index, kampec, kampó, kapa, kapanyél, kapútó, karó, kasza, katona, konyec, kóró, léc, merevjegy, minyon,
nummero egy, nyalóka, ostor, ötös öthavi részletre, pálca, pecabot, serkentő, szekunda

Természetesen nemcsak a diákok nyelvhasználata speciális. A vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy a tanárok is sajátos nyelven beszélnek. A szakmai nyelv használata adott esetben
gátja lehet a pontos megértésnek. Pályakezdő pedagógusok esetén különösen nehéz lehet meghatározni, hogy a tantárgy, a tudomány szakzsargonját milyen módon és milyen
mélységben érdemes az órákon használni. Egyfelől, minden tantárgy tanításának egyik
célja, hogy a tanulók megtanuljanak annak a tantárgynak vagy tudománynak a nyelvén
beszélni, és ehhez a tanár által használt nyelv nagyon fontos mintát jelent, erősen befolyásolja a tanulók órai nyelvhasználatát (Cohen–Manion–Morrison 1996). Másfelől kön�nyű abba a hibába esni, hogy túl sokat használjuk szakterületünk számunkra magától értetődőnek tűnő „tolvajnyelvét”, ami megnehezíti a gyerekek számára a megértést.
A nyelvi relativitás elmélete  A nyelv, a gondolkodás és a kultúra közt egy további ös�szefüggés is lehetséges. Elképzelhető, hogy nemcsak az emberek hatnak a nyelvre, hanem
fordítva is igaz: a nyelv is hat az emberre. Mindannyian valamilyen nyelvi környezetbe
születünk, és ez a nyelvi környezet potenciálisan befolyásolja a gondolkodásunkat, azt,
ahogyan a világot észleljük. A Sapir és Whorf nevéhez fűződő nyelvi relativizmus hipotézise szerint a különböző nyelveket beszélő emberek különböző módon látják a világot,
mert minden nyelv másként kategorizálja, más címkékkel látja el a dolgokat. A nyelv tehát nem tárgyilagosan tükrözi a valóságot, hanem azt a valóságot ábrázolja, amelyet az
adott társadalom, kultúra észlel. Legegyszerűbben a szókincsben mutatkozó eltérésekkel
szemléltethetjük a nyelvi relativizmust. Az eszkimó nyelv a hó különböző típusainak leírására számos szóval rendelkezik, Burmában a rizs húsz fajtájára húsz különböző szót
használnak, az arab nyelvben több száz szó létezik, ami a tevével kapcsolatos. Egy nyelv
szókincse tehát differenciáltan reprezentálja a valóságnak azt a szeletét, amely az adott
társadalom számára releváns. A szókészlet és a nyelvtan tüzetes tanulmányozása után
akár következtethetünk a nyelvet beszélő ország gazdasági-földrajzi adottságaira, társadalmi berendezkedésére, sőt a személyközi kapcsolatok jellegére is. Bizonyos nyelvekben
például az emberek egymás közötti interakcióikban kétféle megszólítást használnak, a
tegezést és a magázást (pl. te és ön a magyarban, du és Sie a németben), míg más nyelvek
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egyetlen megszólítást alkalmaznak (pl. az angol you). A japán nyelv személyes névmásai
pedig még árnyaltabbak, mint a magyar és a német: egészen pontosan meghatározzák a
személyek közötti kapcsolatot. Vajon az angol anyanyelvűek átélnek-e ahhoz hasonló élményt, mint amikor mi magázunk valakit? Nem tudunk biztos választ adni erre, de kétségtelen, hogy az emberek közötti státuszkülönbségek bizonyos nyelveken jobban elmosódnak. Az angolt idegen nyelvként beszélők gyakran tapasztalják a különbséget, ha
anyanyelvükről angolra váltanak.
A nyelvi relativizmus érdekes és provokatív elgondolás, vannak azonban olyan ellenpéldák és -érvek, amelyek cáfolni látszanak a nyelv és a gondolkodás szoros összefüggésének hipotézisét. Semmiképpen sem gondolhatjuk azt, hogy a nyelv, amelyet beszélünk,
elszigetel bennünket minden más kultúrától, és lehetetlenné teszi a más kultúrákból származó emberek megértését.

Nem verbális kommunikáció
Beszélgetés közben nemcsak arra figyelünk, amit a másik mond, hanem arra is, ahogyan
mondja. Vagyis a verbálisan elhangzó üzenetek mellett folyamatosan dekódoljuk a nem
verbális jelzéseket is. A nem verbális kommunikáció nem egyszerűen kiegészítője a verbális
közléseknek, hiszen jelentős különbségek vannak a két kommunikációs csatorna működése között. Míg a verbális csatorna figyelemmel követése, megértése tudatosan zajlik,
addig a nem verbális jelzések értelmezéséhez nincs szükség tudatos erőfeszítésre. Ezeket
a jelzéseket akaratlanul „vesszük”, és válaszolunk rájuk. A szavak nélküli kommunikáció
ennek megfelelően gyorsabb is, hiszen egy mosoly megértése és a reagálás pillanatok alatt
történik. Az automatikus működésből az is következik, hogy saját nem verbális kommunikációnkat is csak korlátozottan tudjuk tudatosan kontrollálni. Ezért gyakran előfordul,

27.2. KÉP  Az emberi arckifejezések
szavak nélkül is „világos” üzenetet
tudnak küldeni
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hogy valódi szándékainkat, állapotunkat a nem verbális jelzéseinkkel „fecsegjük ki”. Például bármennyire is igyekszünk, nem tudjuk megakadályozni, hogy elpiruljunk vagy úrrá
legyünk kezünk remegésén.
A verbális és nem verbális kommunikáció viszonya egymáshoz  A verbális és nem verbális jelzések között többféle kapcsolat lehet: a nem verbális jelzések ismételhetik, hangsúlyozhatják vagy helyettesíthetik a verbális közléseket, sőt a kettő ellentétes információt is
hordozhat.
 Ismétlésről

akkor beszélünk, amikor a nem verbális jelzések mintegy alátámasztják a
szóbeli közlések tartalmát.
 Hangsúlyozás esetén a nem verbális jelzések nem egyszerűen alátámasztják a szóbeli
közléseket, hanem azok némelyikét kiemeljük, nyomatékosítjuk. A hangsúlyozás leggyakrabban illusztratív gesztusok, azaz a verbális üzenetek tartalmát aláfestő, kiemelő
megnyilvánulások segítségével történik. Ilyen lehet a hangszín, a hangerő változása,
de figyelemfelhívó gesztusok is nyomatékot adhatnak egy-egy gondolatnak.
 Helyettesítés akkor történik, amikor a verbális csatorna helyett valami miatt nem verbális jelzéseket használunk. A helyettesítéshez gyakran emblémákat alkalmazunk,
amelyek egyértelmű üzeneteket hordozó, konvencionális jelek.
A helyettesítés lehetőségével a pedagógusok gyakran élnek, ha a verbális közlést valami
akadályozza, vagy valami miatt el akarják kerülni a verbális közlést. Gondoljunk például
arra a helyzetre, amikor dolgozatírás közben a pedagógus észreveszi, hogy az egyik gyerek halkan mond valamit a padtársának. Hogy a csendet és az osztály koncentrált figyelmét ne törje meg, a pedagógus nem verbálisan „üzen” a gyereknek: egy rosszalló homlokráncolás vagy száj elé helyezett mutatóujj világosan jelzi a tanár intencióját.
Kongruencia a verbális és nem verbális csatornák közt  Hogy egy embert mennyire
érzünk hitelesnek, nagymértékben függ attól, hogy kommunikációja során mekkora
összhang van a verbális és nem verbális csatornán érkező jelzései között. Amikor a szóbeli közlések és az ezt kísérő nem verbális jelzések harmonikusak, kongruenciáról (hitelességről) beszélünk. Ez azonban nem mindig valósul meg; testbeszédünk és szavaink
jelentése időnként elcsúszik egymástól. Amikor igyekszünk elrejteni, hogy mennyire izgulunk, vagy amikor számunkra ellenszenves emberrel beszélünk, és titkolni szeretnénk
valós érzéseinket, tudatosan próbáljuk kontrollálni, meghamisítani a kommunikációnkat. Szavainkra ügyelhetünk, de a nem verbális jelzéseink fölött kisebb hatalmunk van,
ezért ezek elárulhatják a valódi érzelmeket. Érdekes, hogy sokan azt gondolják, az emberek arcán, tekintetén lehet leginkább észrevenni az ilyen hazugságot, holott az arcizmok
kontrollálhatóbbak, mint a végtagok mozdulatai. Inkongruens kommunikáció esetén a
hallgatóság inkább a nem verbális jelzéseknek hisz.
A kongruencia kulcsfontosságú a tanári kommunikációban. Az inkongruencia összezavarja, gyengíti a verbális közlések hatékonyságát. Az inkongruens tanári kommuniká-
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ció elbizonytalanítja a gyerekeket, határozatlanság, tétovaság benyomását kelti bennük.
Gyakorló pedagógusok arról is beszámolnak, hogy a gyerekek igen érzékenyek a pedagógus belső állapotaira, bármennyire is palástolni igyekszik ezt a tanár. Zaklatottsága
fokozott nyugtalanságot vált ki belőlük. Ezért célszerű pár szóval megindokolni, miért
vagyunk ilyenek, de ne árasszuk rájuk a magánéleti problémáinkat.
A nem verbális jelzések szerepe  A nem verbális jelzések jelentése kevésbé egzakt, nehezebben meghatározható, mint a verbális jelzéseké. Ugyanakkor jóval gyorsabbak, mint
a szavakkal kifejezett információ, ezért olyan funkciókat is betöltenek, amelyekre a verbális kommunikáció kevésbé lenne alkalmas. A kommunikációs kapcsolat alakításában a
nem verbális jelzések a következő szerepeket tölthetik be:
A társas helyzet kezelése. Beszélgetés közben mindkét fél folyamatosan adja és kapja

a visszajelzéseket. A beszélgetőpartner nem verbális rezdülései informálnak bennünket a
kommunikációs helyzethez való viszonyulásáról, elárulják, hogyan változik az érdeklődése, mennyire követi, érti azt, amit mondunk. Biztosan minden olvasó fel tudja idézni,
milyen az, amikor azt tapasztaljuk, hogy a másik nem ad visszajelzéseket arra, amit mondunk. Néha úgy érezzük, a másik nem figyel ránk, unja, amit mondunk, máskor meg az
az érzésünk, hogy el akarja titkolni a véleményét. A nem verbális jelzések ilyenkor elmaradnak vagy megritkulnak, és egy idő után nagyon kellemetlen érzés lesz úrrá rajtunk.
Karinthy nagyszerű iskolai példát írt le erről A rossz tanuló felel című írásában:
„A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz.
– A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az
egész egyenletet megszorozzuk...
És most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják – lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja,
hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem
lehet az jó, amit ő beszél. Hát akkor miért nem szól a tanár? Ez rettenetes. A hangja
reszketni kezd.” (Karinthy 1993.)
Tanárok számtalanszor átélik ennek a helyzetnek a fordítottját, amikor ők nem tudják leolvasni, hogy a gyerekek számára mennyire követhető és érdekes az, amit mondanak.
Még a magyarázat vagy egy egyetemi előadás közben is nagyon zavaró tud lenni, ha a
diákok arcán nem tükröződik semmi, holott ezek köztudottan kevéssé interaktív módszerek. Ez többnyire arra ösztönzi a tanárt, hogy megpróbálja kipuhatolni az üres tekintetek okát.
Attitűdök

kifejezése. Nem verbális kommunikációval a viszonyulásainkat is kifejezhetjük. Adaptáló jelzéseink árulkodnak a beszélgetés tárgyáról alkotott véleményünkről,
minősítésünkről. A vizsgálatok szerint a vokális jelzések, illetve a mimika képesek a leghatékonyabban kifejezni az attitűdjeinket.
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Az énbemutatás minden társas interakciónak fontos eleme. Ha új helyzetbe kerülünk,
ismeretlen emberekkel kommunikálunk, igyekszünk minél kedvezőbb képet kialakítani
magunkról, ha pedig régi ismerőseinkkel beszélünk, akkor arra törekszünk, hogy a már
kialakult képet fenntartsuk. Énképünk megjelenítéséhez főként nem verbális jelzéseket
használunk. Ha például egy tanár életében először találkozik egy osztállyal, akkor szóbeli
bemutatkozás során is sokat elmondhat magáról, de vannak olyan jellemzők, amelyeket
furcsa lenne szóban közölni. Bármennyire szeretné, ha a tanulók kedvesnek, megértőnek
tartanák, nem mondhatja, hogy: „Intelligens, empatikus és barátságos ember vagyok, és
azt szeretném, ha ti is nagyon kedvelnétek!” Ehelyett inkább sokat mosolyog, érdeklődéssel fordul hozzájuk, megértő fejbólintásokkal biztatja őket. Nemcsak személyes tulajdonságainkat mutatjuk be, hanem státuszunkat, csoport-hovatartozásunkat is. Az énbemutatáshoz a kinezikai (gesztus, testtartás) és paralingvisztikai (hangszín, hangerő stb.)
jelzéseken kívül az öltözködésünk, hajviseletünk is hozzájárul. Az egyenes testtartású,
határozott léptű emberek például magabiztos benyomást keltenek, míg a halk hang, akadozó, ingadozó beszédtempó éppen ellenkező hatást válthat ki.
Érzelmi állapotok kifejezése.

Az érzelmek kifejezésében az arckifejezéseknek van legnagyobb szerepük. Az alapérzelmeknek minden kultúrában felismert, egyetemes arckifejezések feleltethetők meg. Tehát az öröm, a szomorúság, a félelem, a meglepődés és
az undor arckifejezése egymástól teljesen elszigetelt társadalmakban is nagyon hasonló.
Kissé bonyolultabb a másodlagos érzelmek (pl. sajnálat, irigység, hála) kérdése. Ezeknek
a kifejezése és dekódolása már korántsem ilyen egyértelmű, jóval nagyobbak az egyéni és
kulturális különbségek.
A

kommunikációs helyzet vezérlése. A kommunikációs helyzetben irányítani kell,
hogy ki beszéljen, ki mennyi ideig beszéljen, ki legyen a következő megszólaló. Ennek
főként akkor van jelentősége, ha több ember beszélget. Szabályozóknak hívjuk azokat a
finom jelzéseket, amelyekkel a résztvevők kifejezik, hogy át szeretnék venni vagy adni
a szót. A közlés folytatására vagy megszakítására, megismétlésére vagy bővítésére felszólító jelzések sokfélék lehetnek. Ilyen lehet például a szemkontaktus felvétele, a testtartás
megváltozása, illetve a figyelemfelkeltő gesztusok alkalmazása. Az osztálytermi kommunikáció sok résztvevős társas helyzet, ezért a rendezettség fenntartásának kulcskérdése a
csatornavezérlés, e nélkül könnyen kaotikus, áttekinthetetlen állapotok adódnának. Nehezíti a helyzetet, hogy nem tudja mindenki mindenkivel felvenni a szemkontaktust, a
gyerekek nem látják a többiek gesztusait, arckifejezését. Ezért a kommunikációs helyzet
irányítása elsősorban a tanárra hárul, ami erősen hozzájárul a tanár centrális szerepéhez
és ahhoz a sajátos egyenlőtlenséghez, amely az osztálytermi kommunikációs helyzetet
jellemzi.
Az iskolai vonatkozásokat kiemelve, összegezve azt mondhatjuk, hogy a nem verbális jelzések erősen befolyásolják a tanórák érzelmi légkörét. A nem verbális jelzések
hatékony eszközei lehetnek a közvetlenség kifejezésének, hiszen személyes közelséget,
pozitív érzelmeket kommunikálnak; jelzik, hogy kibocsátójuk elérhető, megszólítható;
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stimulálóak, enyhe arousalnövelő hatásuk van. A gyerekek meglehetősen érzékenyek a
pedagógusok nem verbális visszajelzéseire, és ezeknek a szándékosan vagy szándékolatlanul adott jelzéseknek gyakran nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a szavakban megfogalmazott közléseknek. A nem verbális jelzések tehát különösen fontosak a
tanár-diák kapcsolat kialakításában.
A nem verbális jelek fajtái  A nem verbális jelzések nem rendelkeznek olyan egységes

kódrendszerrel, mint amilyen a nyelv a verbális kommunikációban. Itt több különböző,
egymással párhuzamosan működni képes csatornáról beszélhetünk. Miközben beszélünk, nemcsak a mimikánk, de a gesztusaink, testtartásunk, hangunk változásai is hozzájárulnak a kommunikációnkhoz. Ezért legkézenfekvőbb, ha a nem verbális jelzéseket
aszerint csoportosítjuk, hogy kibocsátásukhoz milyen csatornát veszünk igénybe.
A főbb nem verbális csatornák a következők:
A szem és a tekintet jelzései. A tekintetnek igen nagy szerepe van a csatornavezérlés-

ben, vagyis abban, ahogyan egy beszélgetés során a partnerek átadják-átveszik egymástól a
szót. A tekintet fontos visszajelzést is ad a beszélőnek arról, hogy a hallgatóságot mennyire
érdekli vagy untatja a téma. A tekintet irányának, tartalmának és időtartamának egyaránt
jelzésértéke van. A szemkontaktus nagyon sokféle jelentést közvetíthet: jelezhet intimitást,
vonzalmat vagy jelezhet dominanciát, agressziót. Valójában a kontextus ismeretében dönthető el, hogy egy hosszas szemkontaktus intimitást vagy néma párharcot jelent. A tekintet
fontossága korántsem jelenti azt, hogy a beszélgetés során a partnerek végig egymás szemébe néznek. Nagyon zavarban éreznénk magunkat, ha valaki a kelleténél hosszabb ideig
nézne a szemünkbe, miközben hozzá beszélünk. Az interakciókban a résztvevők neme, státusza, kapcsolatuk intimitása és az interakciók természete határozza meg, hogy ki men�nyi ideig nézhet a másikra. A túl sok nézés ugyanolyan zavarba ejtő lehet, mint a túl kevés.
A tekintet irányítása szempontjából szokatlan helyzet az, amikor valaki nagyobb hallgatóságnak beszél, tart előadást. A tanári munka során meglehetősen gyakori ez a helyzet, és – különösen pályakezdő pedagógusoknak – meglehetősen sok nehézséget is okoz,
hiszen ezt nem lehet a természetes kétszemélyes vagy kiscsoportos interakciók során
gyakorolni. Az előadónak arra kell törekednie, hogy megközelítőleg egyenlő mértékben
vegye fel a szemkontaktust a hallgatóság tagjaival, ami úgy érhető el, ha tekintetével pásztázza az osztályt. Ez azért nem könnyű, mert nagy a kísértés, hogy gyakrabban és hos�szabb időre vegyük fel a szemkontaktust azokkal a tanulókkal, akik érdeklődve figyelnek,
esetleg a többieknél élénkebb mimikával adnak számunkra visszajelzéseket. Ugyanakkor
érdemes kialakítani ezt a rutint, hiszen a vizsgálatok szerint a szemkontaktus felvétele
megkönnyíti az osztály irányítását, a gyerekek számára pedig érzelmi közelséget és érdeklődést fejez ki (Andersen–Andersen 1982).
Vokális

kommunikáció. A vokális vagy paralingvisztikus kommunikáció az emberi
hanghoz kötődő nem verbális elemeket jelenti. Idetartozik a hangszín, hangmagasság,
hangerő, beszédtempó és a különféle, nem szavakból álló hangos megnyilvánulások (aha,
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hm, ööö), valamint a nevetés. Általában azt a kommunikátort tartjuk legkellemesebbnek,
legbarátságosabbnak, akinek a vokális kommunikációja változatos, vagyis a hangszíne,
hangmagassága és beszédtempója széles skálán mozog.
A beszéd nem verbális jellemzői erősen befolyásolják az osztálytermi kommunikáció atmoszféráját. A természetes társalgási hangnem nyugodt, feszültségmentes légkört
alakít ki. Megfigyelhető egyfajta szinkronicitás a tanár és a tanulók hangneme, hangereje
között. Tehát a nyugodt, nem túl hangos beszéd a gyerekekből is hasonló beszédmódot
vált ki, és az ellenkezője is igaz: a feszült, emelt hang feszültebb légkört eredményez.
A nevetés osztálytermi szerepével kevés vizsgálat foglalkozik, de úgy tűnik, hogy azokat a tanárokat, akik többet nevetnek, és időnként együtt nevetnek az osztállyal, közvetlenebbnek tartják a tanítványaik (Andersen–Andersen 1982).
Testmozgás

vagy kinezikai viselkedés. Ebbe a csoportba tartozó jelzések lehetnek a
mimika, a testtartás, a gesztusok.
 Mimika. A mimikai kommunikációban a jelzéseket a szem és a száj körüli izmok

finommozgásai hozzák létre. E mozgások akaratlagosan is kontrollálhatók, de akaratlan impulzusok is befolyásolják őket. A mimikának az érzelemkifejezésen kívül
nagy szerepe van a kommunikációs folyamat szabályozásában és a kommunikációs helyzettel kapcsolatos viszonyulások kifejezésében is. Főként arckifejezések
tükrözik a másik mondandója iránti figyelmet, annak helyeslését vagy elutasítását.
	 A közvetlenséget sugalló nem verbális jelzések között kiemelt szerepe van a mosolynak. Az osztálytermi kommunikációban is nagy hatású ez a jelzés: az oktatás
minden fokán jellemző, hogy a tanítványok a tanár mosolyát a feléjük irányuló
pozitív érzelem, melegség kifejezésének tartják. A mosoly kellemes hatása azért is
olyan erőteljes, mert reciprok viselkedést idéz elő: a mosolygó ember mosolyt vált
ki a kommunikációs partneréből (Andersen–Andersen 1982).
 Testtartás. A merev, feszélyezett testtartás kényelmetlen érzést kelt az interakciós
partnerekben, mert azt a benyomást kelti, hogy a másik kényelmetlenül érzi magát, feszült. Időnként agresszív tendenciákat is sejtünk a túlságosan merev testtartás
mögött. A tanárokra fókuszáló vizsgálatok is hasonló eredményre jutottak: azokra a
tanárokra, akik közvetlenebbek, inkább jellemző a nyugodt, laza testtartás.
 Gesztusok. A felszabadult gesztikulálás ugyancsak kedvezően értékelt jellemzője a nem verbális kommunikációnak. A vizsgálatok szerint aktívabban gesztikulálunk, ha mások egyetértését, tetszését szeretnénk elnyerni, illetve amikor olyan
emberrel beszélgetünk, akit kedvelünk. A pedagógus kommunikációjában a gesztusoknak nemcsak a pozitív viszonyulás kifejezésében van szerepük, hanem hasznos és hatékony eszközei lehetnek a kifejtett gondolatok illusztrálásának is.
Érintés.

Személyközi kapcsolatainkban, különösen a meghitt viszonyainkban igen
fontos szerepe van az érintésnek. Ami azonban kellemes a meghitt helyzetekben, bizarrnak, sőt kellemetlennek hat a formálisabb, kevésbé személyes kapcsolatokban.
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy míg a kisebb gyerekek nevelése során fontos és pozitív hatású az érintés, nagyobb gyerekeknél jóval óvatosabban kell bánni ezzel a kommunikációs jelzéssel.
Térközszabályozás

(proxemika). A proxemika a kommunikációs helyzetben részt
vevő felek egymástól való távolságának és egymáshoz viszonyított pozíciójának szempontjait tartalmazza.
 Fizikai távolság. Beszélgetés közben a kommunikáló felek közötti távolság külön-

böző lehet. Hogy a beszélgető felek milyen közel állnak egymáshoz, sokat elárul
a közöttük lévő viszonyról. Az intim zóna (0–40 cm), a személyes zóna (40–120
cm), a társasági zóna (120–360 cm) és a nyilvános zóna (360–750 cm) jól jelzik a
kommunikációban részt vevő felek személyközi kapcsolatának érzelmi színezetét
és a helyzet formalitásának mértékét. A nagyobb személyközi távolság általában
azokra jellemző, akik alá- és fölérendeltségi viszonyban vannak egymással, míg az
egyenrangú beszélgetőpartnerek fizikailag is közelebb állnak egymáshoz. A személyes vonzalom is befolyásolja, hogy milyen távolságot választunk egy beszélgetés közben: általában azokhoz állunk közelebb, akiket rokonszenvesnek tartunk,
ezért a közelség fontos jelzése a beszélgetők érzelmi kapcsolatának. Ugyanakkor
kulturális, szocializációs hatások is befolyásolják, hogy ki milyen közelséget tart
kényelmesnek.
Tanítás közben nem könnyű megfelelően élni a térközszabályozással, hiszen
az osztályterem berendezése gátat szab lehetőségeinknek. A frontális tanítás során a tanár az osztály előtt, a táblánál áll, vagy éppen az íróasztalánál ül, nem közeledik a tanítványai felé. Ez a pozíció gyakran nemcsak fizikai, hanem érzelmi
távolságtartást is kelt a tanár és az osztály között. A tanár-diák kommunikációban
a közelség nagyon hatásos eszköz, és a magabiztos tanárok ki is használják a rendelkezésükre álló teret. A fizikai távolság sajátos esete a testmagasság különbségeiből eredő távolság, amely az oktatásban, különösen kisgyerekek esetén, fontos
meghatározója a tanár-diák kommunikációs helyzetnek.
 Odafordulás és elfordulás. Kedvező érzelmi viszonyulást tükröz, ha beszéd közben
szembefordulunk kommunikációs partnerünkkel. A tanítás során adódnak olyan
helyzetek, amikor ez nehezen kivitelezhető, például amikor a tanárnak a táblára
kell írnia valamit. Ilyenkor könnyű elveszíteni a kontaktust az osztállyal, éppen
ezért, ha a tanár már az óra előtt felírja a táblára, amit szükséges, a tanóra legnagyobb részét az osztállyal szembefordulva tudja tölteni.
Kulturális

szignálok. Kulturális szignálokon olyan statikus jelzéseket értünk, mint
például a személy öltözködése, hajviselete, az általa viselt vagy őt közvetlenül körülvevő
tárgyak. Vitatható, hogy a kulturális szignálok nevezhetők-e a nem verbális kommunikáció részének, hiszen nem változnak dinamikusan a helyzettel, nem kísérik a kommuni-

27. osztálytermi kommunikáció, tanár-diák interakciók



393

káció alakulását. Mégis, kétségtelenül jelentést hordoznak, sokat elárulnak viselőjükről,
és a kommunikációs szituáció létrejöttének pillanatában támpontot adnak a beszélgetőpartnereknek egymás értékeléséhez.


KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTBÓL JELENTŐS
MOZZANATOK A TANÓRÁN

Az eddigiekben áttekintettük a személyközi kommunikációra vonatkozó fontosabb tudnivalókat. Ahhoz, hogy a tanítást mint kommunikációs helyzetet tudjuk értelmezni, itt az
ideje, hogy szemügyre vegyük a tanítási óra néhány olyan mozzanatát, amelyekben kulcsszerepet tölt be a megfelelő kommunikáció.
A hatékony tanári kommunikáció hatását a tanulói teljesítményre és a tanulói elégedettségre számos vizsgálat igazolta. Ugyancsak bizonyosak lehetünk abban, hogy a
tanárok kommunikációs stílusa befolyásolja a gyerekek motiváltságát és az iskola iránti
attitűdjeit.
A kutatások szerint az osztálytermi történések a „kétharmados szabályt” követik – az
óra kétharmada beszéddel telik, a beszédidő kétharmadában a tanár beszél, és a tanár
beszédidejének kétharmada nem az óra tananyagáról szól, hanem fegyelmezéssel és szervezéssel telik. A szóbeli kommunikáció tehát igen jelentős, azonban a kommunikációt
erősen a tanár uralja, és bár az órán sok szó esik, meglepően kevés ebből az, ami ténylegesen a tananyaggal foglalkozik. Könyvünk 28. fejezetében beszélünk arról, hogy miként
lehet megfelelő szervezéssel csökkenteni a fegyelmezésre fordított időt és növelni a tanulással töltött időt. Ezúttal arról lesz szó, hogy a tanári megnyilvánulásokat hogyan lehet
minél hatékonyabbá tenni. A tanári kommunikáció három fontos mozzanatát emeljük ki:
először a tanári előadást elemezzük, utána a tanórán elhangzó kérdéseket vizsgáljuk meg,
végül kitérünk a tanári visszajelzésekre.

A kommunikációs helyzetek típusai a tanórákon
Az előadás  A hosszabb-rövidebb ideig tartó tanári előadások olyan helyzetet teremtenek, amelyben a kommunikáció kölcsönössége, a résztvevők közötti interakció korlátozott.
Sok kritika éri az előadást mint módszert amiatt, hogy a diákokat passzív – hallgató, illetve
jegyzetelő – szerepbe kényszeríti. Ahogyan minden oktatási módszer esetén, az előadásnál
is mérlegelnünk kell, hogy mire alkalmas és mire nem alkalmas ez a módszer. Az előadás
nem megfelelő olyankor, ha az információ komplex, absztrakt vagy nagyon részletezett, ha
fontos a tanulók részvétele a kitűzött célok eléréséhez, ha bonyolult kognitív műveleteket
(pl. analízis, szintézis) várunk a tanulóktól, illetve ha a hallgatóság átlagosnál gyengébb képességű (Gage–Berliner 1984). Fiatalabb gyerekek tanításakor tisztában kell lennünk azzal,
hogy a figyelmi terjedelem, amely az előadás követéséhez szükséges, összefüggést mutat az
életkorral: minél fiatalabb egy gyerek, annál rövidebb idő alatt kifárad a figyelme.
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Az előadás ugyanakkor hatékony módszer lehet, ha áttekintést, bevezetést szeretnénk
adni egy témáról, ha az információ nem áll rendelkezésre másutt, vagy ha a téma iránti
érdeklődést szeretnénk felébreszteni.
Az előadás akkor járul hozzá legerősebben a hallgatóság tanulásához és a motivációjához, ha az előadó négy kommunikációs tényezőt szem előtt tart:
 precíz terminológia;
 összefüggő, logikusan felépített beszéd;
 átmenetjelzések;
 kiemelések.

precíz terminológia olyan nyelvhasználatot jelent, amely kerüli a bizonytalan,
homályos kifejezéseket. Az ilyen mondatok: A hatékonyan kommunikáló tanárok
valahogy időnként mintha pontosabban fejtenék ki a mondanivalójukat – a bizonytalanság érzetét keltik, és gátolják a megértést.
 Az összefüggő diskurzus azt jelenti, hogy az előadás felépítése tematikus, követhető, vezet valahová. Az érthetőséghez nagyban hozzájárul a mondanivaló logikus
felépítése, amely előzetes tervezés és átgondolás eredménye.
 Az átmenetjelzések olyan verbális (vagy ritkábban nem verbális) szignálok, amelyek azt fejezik ki, hogy egy gondolat vagy egység lezárult, és egy következő kezdődik. Ennek az alfejezetnek az első mondata (Az eddigiekben áttekintettük…
stb.) például ilyen strukturáló jelzésnek tekinthető.
 A kiemelés olyan verbális vagy nem verbális jelzés, amely felhívja a diákok figyelmét a fontos információkra. Az ilyesfajta kiemelések történhetnek nem verbális
jelzésekkel is (hangsúly, hangerő stb.), de gyakran verbálisan is megfogalmazódik
egy-egy ilyen figyelemfelhívás (És most jutottunk el a legfontosabb kérdéshez; A legfontosabb, amit ebből meg kell jegyeznetek; stb.). A 27.3. táblázatban az előadások
követhetőségének néhány további szempontját foglaljuk össze.
 A

A kérdések  A tanári kommunikáció egyik jelentős eleme a kérdezés. Azzal, hogy a
kérdések témáját kiemeljük, és külön részben foglalkozunk vele, nem azt akarjuk sugallni,
hogy a valóságban is izolálhatók a tanár kérdései az órai kommunikáció folyamatából,
mindössze hangsúlyozni szeretnénk a kérdések tanítás szempontjából lényeges sajátosságait, és néhány szempontot kínálni, amelyeknek segítségével céljaink elérését jobban segítő kérdéseket tehetünk fel.
Korábban utaltunk rá, hogy az órai interakciók kiszámíthatóbbak, mint a hétköznapi
interakciók. Az órai kommunikáció lehetséges mintázatainak száma alacsony. A leggyakrabban ismétlődő interakciós mintázat a következő:
Tanár kérdez – Gyerek válaszol – Tanár értékel.

A kérdést az esetek túlnyomó részében a tanár teszi fel, a gyerekek (vagy közülük valaki)
válaszol, majd a tanár értékeli a választ. Ez a szekvencia minden órán számtalanszor meg-
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27.3. TÁBLÁZAT  Az előadások, tanári magyarázatok érthetőségének lényeges elemei
(Rosenshine–Stevens 1986, idézi Arends 1994, 267.)

A célok és a lényeges pontok követhetősége
Hangozzon el a cél!

Egyszerre csak egy gondolatra koncentráljunk!
Ne kalandozzunk el!

Kerüljük a kétértelmű kifejezéseket!

Lépésről lépésre történő bemutatás
Az anyagot kis lépésekben mutassuk be!

Mielőtt áttérünk egy következő pontra, az előzőt merítsük ki!
Ha az anyag túl bonyolult, adjunk vázlatot!

Konkrétság
Amennyiben lehetséges, modelláljunk, szemléltessünk!

Adjunk részletes, sőt redundáns magyarázatot a kritikus pontokon!
Adjunk változatos és konkrét példákat!

A megértés ellenőrzése
Győződjünk meg róla, hogy értik-e az előző pontot, mielőtt tovább haladunk!

Tegyünk fel kérdéseket, amelyekkel ellenőrizni tudjuk az addig elhangzottak megértését!
Kérjük a gyerekeket, hogy foglalják össze a saját szavaikkal a fontosabb pontokat!
Tanítsuk

újra azokat a részeket, amelyeknek a megértése nehezebbnek bizonyult, akár további tanári
magyarázattal, akár úgy, hogy azok a diákok tanítsanak, akik már megértették!

ismétlődik, meglepően kevés változatossággal. Nagyon szokatlan például, hogy a gyerekek tesznek fel kérdéseket a tanárnak vagy egymásnak, és ennél is ritkább, amikor a gyerekek értékelnek.
A tanórákon elhangzó kérdések különböznek a hétköznapi beszélgetésekben előforduló kérdésektől. Csak egy tanórán fordulhat elő, hogy az a személy, aki tudja a választ,
teszi fel a kérdéseket azoknak, akik nem tudják.
Ha tanárokat kérdezünk meg, hogy napi gyakorlatukban milyen céllal tesznek fel kérdéseket, kiderül, hogy a kérdezés funkciója sokféle lehet. Nézzük meg az öt leggyakoribb okot.
 Magasabb szintű gondolkodás serkentése.
 A megértés, ismeretek és készségek ellenőrzése.
 A figyelem feladatra irányítása.
 A nemrégen tanultak áttekintése, pontosítása, felidézése,

megerősítése, illetve a korábban elhangzottak felfrissítése.
 Osztályszervezés, csendesítés, bekiabálások megszüntetése, a figyelem tanárra vagy
szövegre irányítása.
Az órán elhangzó kérdéseket többféle szempontból csoportosíthatjuk. A kérdés megválaszolásához szükséges kognitív folyamatok alapján beszélhetünk magasabb szintű és alacsonyabb szintű kérdésekről (lásd 27.4. táblázat). A válaszlehetőségek száma szerint pedig megkülönböztetünk konvergens (egy jó válasz) és divergens (számos helyes válasz)
kérdéseket.
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27.4. TÁBLÁZAT  Kérdések csoportosítása a válaszadáshoz szükséges kognitív folyamatok szerint

Alacsony szintű kérdések
Felidézés: Emlékszik-e a tanuló arra, amit látott/hallott/olvasott stb.?
Megértés: Érti-e, amit felidézett?

Alkalmazás: Tudja-e alkalmazni a szabályokat, módszereket egyszerű feladatok megoldására?

Magas szintű kérdések
Elemzés:

Képes-e azonosítani oki tényezőket, következtetéseket levonni és példákat adni állításai alátámasztására?
Szintézis: Képes-e eredményeket bejósolni, problémákat megoldani vagy gondolatokat, képeket ös�szekapcsolni?
Értékelés: Meg tudja-e ítélni a gondolatok/megoldások/műalkotások stb. színvonalát? Képes-e racionálisan alátámasztható véleményt nyilvánítani ellentmondásos kérdésekben?

Fontos, hogy különbséget tegyünk a kérdések között aszerint, hogy milyen szintű kognitív tevékenységet igényelnek a gyerekektől. Az alacsony kognitív szintű kérdések felidézést, megértést és alkalmazást várnak el a gyerekektől, a magasabb szintűek pedig elemzést, szintézist és értékelést igényelnek. Az alacsony szintű kérdések általában zártak,
vagyis egy jó válasz adható rájuk, míg a magasabb szintű kérdések nyitottak.
A vizsgálatokból kiderül, hogy a tanárok gyakrabban tesznek fel alacsony, mint magas
szintű kérdéseket. Az utóbbiak a tanórákon elhangzó összes kérdés mindössze 10-20%-át
teszik ki. Az, hogy a gyerekcsoport vagy egyes gyerekek esetén milyen kérdések alkalmazhatók, jelentősen függ a gyerekek kognitív fejlettségének a szintjétől. Kimutatható
például, hogy az alsó tagozatos gyerekek esetén az alacsonyabb szintű kérdések jelenléte javította jobban a tanulási teljesítményt, míg nagyobb gyerekeknél a magasabb szintű
kérdések. A kognitív fejlettség szintjéhez kell tehát alakítanunk a feltett kérdéseket. Ha túl
sok magas szintű kérdés hangzik el, amire a gyerekek nem tudnak válaszolni, vagy helytelenül válaszolnak, akkor többet kell javítanunk, ami viszont demotiváló hatású lehet.
Ugyanakkor a magas szintű kérdések mélyebb gondolkodást igényelnek, és pozitív
hatással vannak a tananyag elsajátítására. Bonyolultságuk miatt a magas szintű kérdéseket
feltenni nehezebb, mint az alacsony szintűeket. Ezért, ha a tanár a tanórán rögtönzi a kérdéseket, akkor kisebb eséllyel tesz fel magas szintűeket. Emelheti az órai kérdezés szintjét, ha a tanár az óra tervezésekor előre készül kérdésekkel. A tanóra kérdéseire azért is érdemes előre felkészülni, hogy amikor elhangzanak, egyértelműek és pontosak legyenek,
mert így váltják ki legnagyobb eséllyel a megfelelő választ. Amikor több kérdés hangzik
el egymás után, fontos, hogy a kérdések sorrendje ne esetlegesen alakuljon, hanem megfelelő logikai sorrendben, előre átgondoltan épüljenek egymásra.
A jó kérdezéstechnika kialakítása hosszú időt vehet igénybe. Segítséget adhat ehhez
a folyamathoz, ha felhívjuk a figyelmet azokra a tényezőkre, buktatókra, amelyek a kérdezés kapcsán a vizsgálatokból és tanári tapasztalatokból megfogalmazódtak (lásd 27.5.
táblázat). Ne tekintsük ezt a felsorolást receptnek, inkább szempontoknak, amelyekre
érdemes odafigyelni, akár mások, akár saját óráinkat elemezzük.
Végezetül hadd hívjuk fel az olvasók figyelmét a tanulói kérdések fontosságára. Említettük, hogy a tanári kérdésekhez képest ritkán fordul elő, hogy a gyerekek tesznek fel az
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27.5. TÁBLÁZAT  Szempontok, amelyekre a kérdezés során érdemes figyelni

Eldöntendő kérdések

Véletlenszerűen is elég nagy az esély a helyes válaszra, ezért a pedagógus számára sem túl informatív az
ilyen típusú kérdés. Adódnak természetesen helyzetek, amelyekben elkerülhetetlen az eldöntendő kérdés, de jó, ha ezt pontosító kérdések követik, amelyek az igen/nem válasz magyarázatát, alátámasztását
igénylik.
Általános kérdések

A túl általánosan feltett kérdésekre nagyon nehéz válaszolni. Ha például ennek a fejezetnek az elolvasása
után valakitől azt kérdeznénk, hogy „Mit tud a kommunikációról?”, meglehetősen nehéz helyzetben lenne. Érdemes pontosítani a kérdést, a hallgatóság figyelmét az általánosabb téma általunk kiemelni kívánt
szeletére fókuszálni.
Összetett kérdések

Óvatosan kezelendők az összetett kérdések, amelyek egyszerre több dologra kérdeznek rá. Ugyanez a
helyzet azzal, ha közvetlenül egymás után több kérdés hangzik el. Ezekre válaszolni még a jó képességű
gyerekeknek sem könnyű.
Sugalmazó kérdések

A sugalmazó kérdés valamilyen előfeltevést tartalmaz, sőt az is előfordul, hogy a választ is ki lehet belőle
találni. Ezek a kérdések tehát leszűkítik a válaszlehetőségeket, ezért fontoljuk meg, hogy milyen helyzetekben alkalmazzuk őket.
„Vallatás”

Előfordul, hogy egy gyereknek egymás után több kérdést is feltesz a tanár. Ezzel gyakran célja van, például egy határozatlan válasz pontosítására szeretné rávenni a kérdezettet, vagy segítő kérdésekkel próbál
helyes választ kapni. Mégis, ha ez a „faggatás” túl hosszúra nyúlik, az osztály többi részét kirekesztheti a
kommunikációból.
Segítő kérdések

A fenti figyelmeztetés ellenére fontos szerepük van a segítő kérdéseknek, különösen a gyengébb teljesítményű tanulók esetén, akiket a segítő kérdések sikeres válaszhoz juttatnak. A segítő kérdés átfogalmazhatja a kérdést, kérhet pontosítást, vagy irányíthatja a figyelmet a megfelelő irányba.
Önként jelentkezők és felszólítás

A legtöbb tanár alkalmazza a felszólítást, és ez a gyakorlat indokolt, mert aktivizálja azokat, akik maguktól nem vállalkoznak a válaszadásra. Fontos, hogy ne a kérdés elhangzása előtt szólítsunk fel, hiszen ebben az esetben a kérdés már csak egyvalakihez szól, a többiek figyelme lankadhat.
A kérdés típusa

Fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek a kérdés céljával és típusával. Gyakran előfordul, hogy a tanár kérdése azt sugallja, hogy több helyes válasz is elfogadható, majd az elhangzó válaszokra adott értékelésből derül ki, hogy ő valójában egyetlen válaszra vár. A kívülről teljesen adekvátnak tűnő válaszokra
gyakran reagálnak a tanárok azzal, hogy: „Igen, ez is jó, de nem pontosan ezt szerettem volna hallani.”
Természetesen az ötletgyűjtésre, találgatásra felhívó kérdések nagyon is helyénvalóak, ha valóban az a
cél, hogy minél többféle lehetséges választ gyűjtsünk.
Várakozási idő

A tanárok általában nagyon kevés gondolkozási időt hagynak a gyerekeknek a kérdés elhangzása után.
(Átlagosan mindössze 1 másodpercet.) A tapasztalatok szerint a várakozási idő növelése kedvező hatású,
növeli a helyesen megválaszolt kérdések arányát, a válaszok minőségét és a gyerekek magabiztosságát.
Különösen fontos kellő időt hagyni a gyengébben teljesítő tanulóknak. (Paradox módon éppen az ő válaszaikra várakoznak a legrövidebb ideig a tanárok.)
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órán kérdéseket, holott a kutatások szerint ez hozzájárul a mélyebb megértéshez. Különösen a természettudományos tárgyak oktatása kapcsán fogalmazza meg a szakirodalom,
hogy a tanároknak bátorítaniuk kellene a gyerekeket arra, hogy
 ők maguk is fogalmazzanak meg tudományos kérdéseket;
 kérdőjelezzék meg bátran az elhangzottakat, fogalmazzák meg kételyeiket;
 ismerjék fel a megválaszolható kérdéseket;
 ismerjék fel, hogy vannak kérdések, amelyekre nem csak egyetlen helyes

válasz adható;
 tegyenek fel egymásnak is kritikus kérdéseket;
 a kérdések megválaszolásához vizsgálataikból vagy más forrásokból származó adatokat használjanak;
 kérdőjelezzék meg saját és mások adatainak érvényességét.
A visszajelzések  A tanári visszajelzések fontos információt hordoznak a gyerekek számára válaszaik, munkájuk pontosságáról, minőségéről, és motiváló hatásúak is lehetnek.
A tanárok sokféleképpen reagálnak a tanulói válaszokra, és ezeknek a reagálásmódoknak még akkor is jelzésértékük van a gyerekek számára, amikor igazi értékelés nem hangzik el. A következő reagálásokkal találkozhatunk:
 A tanár figyelmen kívül hagyja a választ, újabb témára, kérdésre tér át, másik tanulóhoz

fordul.

 Elfogadja a választ, épít rá a továbbiakban.
 Szó szerint megismétli a választ, hogy felhívja rá a figyelmet, fokozott hangsúlyt adjon

neki.

 A válasz egy részét ismétli meg, kiemelve azt.
 Átfogalmazza a választ, hogy világosabb legyen,

hangsúlyozva azokat az elemeket,
amelyekre építeni tud a folytatásban.
 Megdicséri a választ.
 Kijavítja a választ.
 Segítő kérdéseket tesz fel a gyereknek (Cohen–Manion–Morrison 1996).
A visszajelzés egyik igen gyakori formája a dicséret. A vizsgálatokból fény derül a tanórákon alkalmazott dicséret sajátosságaira. Kiderül például, hogy a dicséret ritkábban
fordul elő, mint a tanárok gondolják – tanóránként átlagosan ötször dicsér a tanár. A dicséret mennyisége legalább annyira függ a tanulótól, mint a válasz minőségétől: a tanulók
bizonyos típusa – jól teljesítő, jó magatartású, odafigyelő – jóval több dicséretet kap a
helyes válaszaiért, mint mások.
A szóbeli dicséret hatékonyságát több szempont befolyásolja (lásd 27.6. táblázat).
Ahhoz, hogy a dicséret valóban elérje hatását, motiváló legyen, a következő szempontokat érdemes érvényesíteni:
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27.6. TÁBLÁZAT  A hatásos és a hatástalan dicséret jellemzői (Arends 1994, 190.)

Hatásos dicséret
Következetesen alkalmazott

Hatástalan dicséret
Véletlenszerűen

vagy rendszertelenül alkal
mazott
Pontosan meghatározza a teljesítmény elemeit
Globális pozitív reakció
Spontán, változatos és a hitelesség egyéb jeleit vi- Uniformizált, automatikus válasznak hangzik,
seli; azt sugallja, hogy a tanár odafigyel a gyerek
amely minimális odafigyelést igényel.
teljesítményére
Meghatározott teljesítmény- (vagy erőfeszítés-) Magát a részvételt jutalmazza
mutatókra vonatkozik
Információt ad a gyereknek a kompetenciájáról, Nem informatív vagy csak a gyerek többiekhez
illetve munkájának/viselkedésének értékeiről
viszonyított pozíciójáról ad tájékoztatást
Arra készteti a gyereket, hogy saját feladatvégzé- Arra készteti a gyereket, hogy másokkal hasonsét értékelje, és megoldja a felmerülő problé
lítsa össze magát, és versengjen
mákat
A tanuló korábbi teljesítményét használja refe- A többiek teljesítményét használja referenciarenciapontként
pontként
A figyelemre méltó, a gyerektől erőfeszítést Nem veszi figyelembe az erőfeszítést, sem azt,
igénylő sikerekért, feladatokért jár
hogy az adott gyerek esetén mit jelent a teljesítmény
Az erőfeszítésnek és a képességeknek tulajdonítja Kizárólag képességeknek tulajdonítja a sikert,
a sikert
illetve olyan külső tényezőknek, mint a szerencse vagy a feladat nehézsége
A belső attribúciót erősíti (vagyis azt, hogy a gye- A külső attribúciót erősíti (vagyis a gyerek úgy
rek úgy érezze, hogy élvezetből végzi a feladatot,
érzi, hogy külső okokból végzi a feladatot –
illetve azért, hogy fejlődjenek a képességei)
hogy eleget tegyen a tanár elvárásainak, jutalmat kapjon stb.)
A feladat szempontjából fontos, saját viselkedés- A gyerek figyelmét a tanárra, a külső manipuláre irányítja a gyerek figyelmét
ló erőre irányítja
A gyerek a feladat elvégzése után is értékelni fogja Beavatkozik a folyamatba, elvonja gyerek figyela feladat szempontjából fontos viselkedést
mét a feladat szempontjából fontos viselke
désről

konkretizálni kell a viselkedést, amelyről a visszajelzés szól. Az általános
dicséretek („Ügyes vagy”, „Jól van, szépen dolgoztál”), kevésbé hatékonyak, mert a
címzett nem tudja meg, hogy pontosan mi az, amit a tanár megdicsért. Az általános
dicséretek könnyen elveszítik hatásukat, ha uniformizálttá válnak.
 A dicséret gyakoriságát a helyzet és a gyerek sajátosságai határozzák meg. Fontos, hogy
olyan teljesítményért járjon dicséret, ami a gyerektől erőfeszítést követelt.
 A dicséretet időnként kérdés formájában is megfogalmazhatjuk. Pl.: „Mit gondolsz,
mi tetszett legjobban az órai munkádban?” „Nagyon szépen dolgoztál. Tudod, miért
mondom ezt?” Az ilyen típusú kérdéseket nehezebb figyelmen kívül hagyni, aminek
különösen az alacsony önértékelésű gyerekeknél lehet jelentősége, akik hajlamosak
az önértékelésükkel inkongruens dicséretet figyelmen kívül hagyni. A kérdésforma
az intrinzik motiváció erősítésének is jó eszköze, mert ilyenkor a dicséret nem egyértelműen kívülről érkezik.
 A dicséret hangsúlyozza a fejlődést, hasonlítsa a jelenlegi teljesítményt a korábbiakhoz.
 Ne csak a teljesítményre, hanem az erőfeszítésre is utaljon. Ez teszi lehetővé, hogy azoknak a gyerekeknek is jusson dicséret, akiknek objektív teljesítménye relatíve gyengébb.
 Feltétlenül
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A felsorolt szempontokon kívül tisztában kell lennünk azzal, hogy életkoronként eltérően reagálnak a gyerekek a dicséretre. A fiatalabb gyerekek hajlamosak komolyan venni,
elfogadni a dicséretet, még akkor is, ha ezt a teljesítményük nem indokolja. Később ez
megváltozik: a serdülők nagyon érzékenyen kiszűrik és figyelmen kívül hagyják a nem
őszinte, eltúlzott dicséretet. A fiatalabb gyerekek örülnek, ha a pedagógus az osztály előtt,
nyilvánosan dicséri őket, míg a serdülőknél ez nem egyértelmű: gyakran jobban örülnek,
ha személyesen, négyszemközt kapnak dicséretet.

Gordon modellje a hatékony tanításról
Az osztálytermi kommunikáció jellegére hatást gyakorol a pedagógus és a gyerekek közötti viszony. A tanár-diák kapcsolat nem statikus, hanem állandó változásban lévő, dinamikus viszony, amely sok tényező összjátékának az eredménye: befolyásolja a tanár és a
gyerekek személyisége, elképzeléseik, vélekedéseik és elvárásaik az iskolával, a tanulással
és a tanítással kapcsolatban.
Fejezetünk hátralévő részében Thomas Gordon amerikai szociálpszichológus modelljét ismertetjük, aki a hatékony tanítás alapfeltételének a jó tanár-diák kapcsolat kialakítását tartja, ennek kulcsát pedig az őszinte, nyílt kommunikációban látja.
A tanítás-tanulás optimális közegében a tanár és a diákok nem egymással szemben
álló, ellentétes érdekű felekként vesznek részt, hanem egymással együttműködő, a másik
jóllétére odafigyelő partnerekként. Ha egy pedagógus sikeresen ki tudja alakítani ezt a
légkört, akkor hatékonyan tud megbirkózni azokkal a problémákkal, ütközésekkel, amelyek a tanítás során óhatatlanul elő fognak fordulni, és amelyek a tanár és a gyerekek eltérő vélekedéseiből, érdekeiből, törekvéseiből, értékeiből fakadnak. Az ilyen váratlan, előre
nem kiszámítható helyzetekre is lehet készülni.
Bár a tanár-diák kapcsolat e szerint az elképzelés szerint alapvetően demokratikus,
egy dologban mégis a tanáré az irányító szerep: megfelelő kommunikációs technikák
birtokában neki kell lépéseket tennie az egyenrangú viszony, a nyílt kommunikáció kialakítása érdekében.
Gordon szisztematikusan sorra veszi azokat a közléstípusokat, amelyek segítik, és
azokat, amelyek gátolják a problémák feltárását és a mindenki számára elfogadható megoldást lehetővé tévő terep létrehozását.
Kié a probléma?  A probléma felmerülése esetén elsőként azt kell eldönteni, hogy kié
a probléma. Ez azért elengedhetetlen, mert más a tanár teendője azokban a helyzetekben,
amikor övé a probléma, vagyis amikor őt zavarja a gyerek vagy gyerekek viselkedése, és
megint más akkor, amikor a probléma „tulajdonosa” a gyerek. Szemléltessük ezt egy képzeletbeli helyzettel: a tanár felkészülten érkezik az órára, mégis azt tapasztalja, hogy a
gyerekek figyelme elkalandozik, mással foglalkoznak, nem figyelnek, és ez őt egyre jobban zavarja. Kié a probléma? Gordon szerint az ilyen helyzetekben a tanáré a probléma,
még akkor is, ha a gyerekek viselkedésével van baj. A probléma tulajdonosa mindig az,
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akinek az igényeit sérti a másik viselkedése. A helyzetünknél maradva, feltételezhető,
hogy maguknak a gyerekeknek nincs problémájuk az órával, sőt nagyon jól érzik magukat. A tanár az, akit a gyerekek viselkedése zavar, tehát a probléma az övé.
Képzeletben módosítsuk most ezt a helyzetet: a tanár alaposan felkészült, magyarázatai azonban túl nehezek a gyerekek számára, akik egy ponton végképp „elveszítik a fonalat”, nem tudják követni a magyarázatot, és ezért az órát unalmasnak, értelmetlennek
érzik. Kié a probléma ilyenkor? Itt a gyerekek igényei sérülnek, őket zavarja a helyzet
– míg a tanár esetleg észre sem veszi, hogy valami nincs rendben. Ilyenkor tehát a gyerekeké a probléma.
Látható tehát, hogy a tanítás közben előforduló problémákat két csoportra oszthatjuk: egyik oldalon állnak azok a helyzetek, amelyek a diákoknak okoznak gondot, a másik
oldalon pedig azok, amelyek a tanár jogos igényeit sértik, számára okoznak kézzelfogható
problémát. A probléma tulajdonosának tisztázása azért fontos, mert a tanárnak egészen
másként kell viselkednie a két esetben.
Ha a diáké a probléma, akkor a diák kezdeményezi a beszélgetést, a tanár a meghallgató fél, aki segíteni akar a diáknak, de a megoldást a diáknak kell megtalálnia. A tanár
szerepe ilyenkor passzívabb, egyfajta facilitátorként van jelen, aki segíti a diákot abban,
hogy megfelelően megfogalmazza a problémát, és rátaláljon a számára megfelelő megoldásra.
Merőben más a helyzet, ha a probléma a tanáré. Ilyenkor ő a kezdeményező, és ő a
beszélő fél, tulajdonképpen ő az, aki a diák együttműködését kéri a megoldásban. A tanár
ebben a helyzetben tehát aktívabb, de a megoldás bármelyik féltől származhat, sőt szükséges is, hogy a megoldás mindkét fél számára elfogadható legyen.
Közléssorompók  A tapasztalatok szerint a tanárok – amennyiben problémájuk van
a gyerek viselkedésével – gyakran használnak olyan közléseket, amelyek nem segítik a
probléma megoldását, ehelyett inkább ellenállásra késztetik a gyereket, lefaragnak az önbecsüléséből, bűntudatot, szégyent vagy zavart ébresztenek benne.
Az ilyen megnyilvánulások – Gordon szemléletesen közléssorompónak hívja őket –
akadályozzák a valódi problémamegoldást. Egy részük kész megoldást ad a gyereknek,
nem vonja be a megoldás folyamatába, más részük rendreutasítja, bírálja a gyereket.
Előfordul az is, hogy a tanár bagatellizálja a problémát, elterelő közléseket alkalmaz.
A 27.7. táblázat részletesen bemutatja a közléssorompók lehetséges hatásait.
A közléssorompók alkalmazása azokban a helyzetekben kerülendő, amikor valami zavar keletkezik a tanár-diák viszonyban. Problémamentes helyzetekben természetesen
gyakran alkalmazzuk ezeknek a közléseknek némelyikét (pl. dicséret, logikai érvelés, tanács), és teljesen helyénvaló, hogy ezt tesszük. A potenciális káros hatások akkor fenyegetnek, ha olyan helyzetekben folyamodunk hozzájuk, amikor problémamegoldásra lenne szükség. A felsorolt közlésekben közös, hogy leállítja vagy lelassítja a további kommunikációt, és ezzel gátolja a problémamegoldást. Ha a gyereknek van problémája, a
közléssorompóval a tanár belefojtja a szót, bűnösnek vagy alkalmatlannak tünteti fel őt
vagy védekezésre készteti – tehát mindenképpen akadályozza, hogy a gyerek a problémá-
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27.7. TÁBLÁZAT  A közléssorompók leggyakoribb változatai és lehetséges hatásaik (Gordon 2001)

1. Parancsolás, utasítás

Lehetséges hatásai:

(Azonnal radírozd ki! Most szépen bocsánatot kérsz!)

Félelmet, fenyegetettségérzést vált ki.

Ellenállásra csábít („Mi van, ha nem?”).

Hosszú távon elmélyíti az ellenséges légkört, lázadásra, visszavágásra ösztönöz.

2. Figyelmeztetés, fenyegetés

(Ne kelljen kétszer mondanom, különben…, Ha még egyszer megszólalsz, akkor…)
Lehetséges hatásai:
Félelmet, behódolást vált ki.
Kipróbálásra csábít.
Sértettséget, haragot ébreszt.
3. Prédikálás, moralizálás

(Egy ekkora gyerek ezt már magától is tudhatná. Szégyellheted magad!)
Lehetséges hatásai:
Bűntudatot kelt.
Azt sugallja, hogy nem bízunk a gyerek felelősségérzetében.
Gyakori alkalmazásakor elveszíti a hatását, a gyerekek megtanulják figyelmen kívül hagyni.
4. Tanács, megoldási javaslatok

(Egyszerűen oda kellene menned hozzájuk, és elmondani. A helyedben inkább kijavítanám
az alma színét pirosra.)
Lehetséges hatásai:
Bizalmatlanságot sugall – a tanár azt gondolja, hogy a gyerek nem képes megoldani a problémát.
Megakadályozza a gyereket abban, hogy végiggondolja a problémát, saját megoldásokat keressen.
Függőséget és ellenállást vált ki.
5. Logikai érvelés, kioktatás

(Hát ebben tévedsz. Ha végiggondolod, rájössz, hogy…)
Lehetséges hatásai:
Megbántottságot, alkalmatlanságérzést kelthet a gyerekben, azt sugallja, hogy butának tartjuk.
Védekező magatartást ébreszt.
A gyerek gyakran „kikapcsol”, nem figyel a tanárra.
6. Ítélkezés, kritizálás, hibáztatás

(Annyira felületes vagy! Nem tudsz úgy bejönni a terembe, hogy nem versz le valamit!
Nem lehet rád számítani.)
Lehetséges hatásai:
Megbélyegző, rossznak tünteti fel a gyereket.
Visszavágásra késztet.
A gyakran hallott kritika beépül a gyerek énképébe, és önbeteljesítő jóslatként valóra válhat.
7. Dicséret, egyetértés

(Meg tudod te ezt csinálni, mindig olyan ügyes vagy. Ez tényleg nem könnyű, de te mindig olyan
jól oldod meg ezeket a helyzeteket.)
Lehetséges hatásai:
Érezhető a manipulatív szándék, hogy a dicséret nem őszinte, a tanár rá akarja venni a gyereket
valamire.
Azt sugallja, hogy nagyon magas a mérce, és ennek mindig meg kell felelni.
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8. Szidás, kifigurázás, megbélyegzés

(Ó a kis nebántsvirág! De jó, már megint hallhatjuk az ügyeletes mókamestert.
Ma sem fájdul meg a karod a sok jelentkezéstől, igaz, Józsi?)
Lehetséges hatásai:
Rontja a gyerek önértékelését, önbecsülését.
Nevetségessé teheti a gyereket társai előtt.
Visszavágásra buzdít.
9. Értelmezés, elemzés, diagnosztizálás

(Most csak el vagy keseredve, ennyi az egész! Ki vagy merülve, és túlreagálod a dolgot.)
Lehetséges hatásai:
Dühöt, frusztráltságot vált ki, mert azt sugallja, hogy a tanár bagatellizálja a problémát.
A gyerek úgy érezheti, hogy eltorzítják, félreértik, amit mond, és ez elveheti a beszédkedvét.
Azt hangsúlyozza, hogy a tanár mindent jobban tud, átlát a diákon.
10. Vigasztalás, nyugtatás, együttérzés

(Ugyan már, biztosan sikerülni fog! Nem kell úgy mellre szívni, az ilyen dolgok maguktól is megoldódnak!)
Lehetséges hatásai:
A problémát bagatellizálja.
Gyakran az a háttérüzenet, hogy nem szabad rosszkedvűnek lenni, jó arcot kell vágni mindenhez.
11. Vallatás, kikérdezés, faggatózás

(Mennyit készültél? Hogy történt? Ki kezdte? Miért vetted el tőle? Mit csináltál? Ki…?
Hogyan…? Miért…?)
Lehetséges hatásai:
Gyanakvást, bizalomhiányt sugall.
A gyerek gyakran nem tudja, mi a kérdezősködés célja, ez bizonytalanságot válthat ki, fenyegető lehet.
Kiveszi a gyerek kezéből a problémamegoldást.
12. Elterelés, humorizálás, visszavonulás

(Erre most nincs időnk! Na, ugorjunk! Ma mindenki bolondgombát evett?)
Lehetséges hatásai:
Azt sugallja, hogy a tanárt nem érdekli a gyerek mondanivalója, és nem is érdemes hozzá fordulni a
problémákkal.
Arra tanít, hogy nehézségeinkkel bezárkózzunk, a problémákat a szőnyeg alá söpörjük.

járól beszéljen, azt feltárja. Ha a tanárnak van problémája, a közléssorompók a figyelmet
a gyerekre irányítják, a beszélgetés középpontjában tehát nem a tényleges probléma áll,
és ez hátráltatja a kedvező megoldás megszületését.
A hatékony kommunikáció eszközei  Mit használjunk tehát a kommunikációt gátló

közlések helyett? Milyen megnyilvánulások segítik az őszinte, elfogadó, érzelmileg támogató légkör megteremtését? Olyan közlések célravezetőek, amelyek feltárják a tanár és a
diák valós érzéseit, nem mérgezik a tanár-diák viszonyt, és nem tartalmaznak negatív értékelést a gyerekről. Gordon az ilyen közléseket énközléseknek nevezi. A teljes énközlés
három elemet tartalmaz: a bennünket zavaró viselkedés pontos megnevezését, ennek következményeit ránk nézve és azt az érzést, amelyet ez belőlünk kivált.
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Nézzünk ismét egy példát: egy diák rendszeresen késve érkezik az első órára, és ez a
tanárt nagyon bosszantja. Énközlés alkalmazása nélkül mit mondhat? Lehet szarkasztikus („Na, mi az, ma sem sikerült felkelni?”), kritikus („Te sosem tudsz idejében
ideérni!”), fenyegető („Ha ez még egyszer előfordul, igazolatlan hiányzást írok be”),
parancsoló („Ez többé ne forduljon elő!”), megértő („Tudom, hogy nagyon nehéz
hétfő reggel felkelni, de…”), moralizáló („…de ha rám nem is vagy tekintettel, legalább az osztálytársaidat megtisztelhetnéd azzal, hogy nem zavarod meg az órát”), és
folytathatnánk a felsorolást. Egyik közlés sem segítené elő a probléma megoldását.
Ugyanebben a helyzetben az énközlést valahogy így képzelhetjük el: „Nagyon zavar,
amikor késve érkezel, mert ilyenkor a többiekkel már elkezdtük a munkát, és neked
újra el kell mondanom mindent.” Vagy: „Ha késve érkezel, újra el kell neked mondanom mindent, és attól félek, nem leszünk kész.”
Látszólag egyszerű az énközlés megfogalmazása, de fejlett önreflexiót is igényel a tanártól. Ugyanis ez a közlés csak akkor hatékony, ha a tanár valódi érzéseit fejezi ki. Hiteltelenné válhat a kommunikáció, ha a tanár azt mondja, hogy elkeseríti, elszomorítja a diák
viselkedése, holott a valódi érzése a düh. Hiteltelenné teheti a közlésünket az is, ha a
gyerek viselkedésének számunkra kellemetlen következményét pontatlanul fogalmazzuk
meg. Komolyan végig kell gondolnunk, hogy mi is az, ami a gyerek viselkedésében zavar,
és ezt közölnünk kell vele.
Amikor a gyerek küzd valamilyen problémával, neki van szüksége segítségre, akkor a
tanár szerepe a meghallgatás és megértés. Ennek két szintje van: a passzív figyelem és az
értő figyelem. A passzív hallgatás:
 Egyik megnyilvánulása a csend, a másik meghallgatása, miközben nem verbális jelzé-

sekkel (szemkontaktus, testtartás stb.) tudtára adjuk a másiknak, hogy figyelünk rá.
Ez az elfogadó, odafigyelő légkör általában bátorítóan hat a beszélőre.
 A hallgató „empátiás dörmögéssel”, rövid megnyilatkozásokkal is jelezheti beleérzését,
figyelmét, azt, hogy lépést tart a másik mondandójával. Ezek a jelzések lehetnek nem
verbálisak (bólogatás, előrehajlás, mosoly, hümmögés) és verbálisak (Aha, értem,
óóó, persze stb.).
 Az „ajtónyitogatók” rövid mondatocskák, amelyek további biztatást kommunikálnak
a beszélő felé (pl.: „Ez érdekes, akarod tovább folytatni?” „Erről még szívesen hallanék”).
A passzív hallgatás gyakran nem elég, ugyanis a beszélő csak annyit tud, hogy a hallgató
figyel rá, de azt nem, hogy érti-e, és jól érti-e, amit mond. Az aktív hallgatás (vagy értő figyelem) annyival több ennél, hogy ilyenkor a hallgató visszajelzéseket küld arról, hogy
hogyan értette, amit a másik elmondott. Tulajdonképpen visszatükrözi a beszélő közléseit. Gondoljunk vissza arra, amit a fejezet első részében a kommunikáció alapfolyamatáról mondtunk! Mivel az üzenet kódoláson és dekódoláson keresztül jut el a címzetthez,
könnyen előfordul, hogy a hallgató félreérti a beszélő közlését. Ezt a félreértést minimali-
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zálja az értő figyelem úgy, hogy verbalizált visszacsatolást ad a beszélőnek arról, hogy a
hallgató hogyan érti, amit ő mondott, és így a beszélőnek lehetősége van a helyesbítésre,
pontosításra. Az értő figyelem hozzásegíti a probléma tulajdonosát, hogy a felszíni problémától eltávolodva, eljusson a probléma gyökeréhez.
Nézzünk ismét egy képzeletbeli párbeszédet egy diák és a tanár között:
– Tanárnő, el lehetne halasztani a kiselőadásomat? Nem tudtam rendesen felkészülni.
– Nem volt elég időd, hogy elolvasd a könyvet?
– Nem az, hogy nem volt időm, csak nem írtam ki belőle mindent.
– Vázlatot akartál készíteni, de nem tudtál…
– Hát… A vázlat kész van, meg nagyjából tudom is, hogy mit szeretnék elmondani,
de nem tudom jól elmondani. Amikor az osztály előtt beszélek, az más, olyankor valahogy semmi sem jut az eszembe.
– Feszélyez, hogy a többiek előtt kell beszélned.
– Hát igen, olyankor valahogy értelmetlennek tűnik, amit a jegyzeteimből mondok.
– Összefüggéstelennek érzed a vázlatodat.
– Igen. Lehet, hogy kicsit részletesebben kellene leírnom, amit el akarok mondani.
A tanár nem tett mást, mint visszatükrözte, amit a tanítványa mondott. Nem tett hozzá semmit ahhoz, amit a gyerek mondott, nem is minősítette, mindössze átfogalmazva megismételte a mondandót. Amikor a tanár értelmezése helytelen volt, a gyerek
helyesbített, és így egyre közelebb kerültek a probléma megoldásához.
A gyakorlati munka során adódó problémák gyakran összetettebbek, mint az itt közölt
fiktív problémák. A helyzetek jelentős részében nemcsak az egyik félnek vannak kisebb-nagyobb problémái, kiderülhet, hogy a problémák egymásra rétegződnek. (Például: a tanár négyszemközti beszélgetés során szóvá teszi, hogy zavarja őt a gyerek órai figyelmetlensége, amit az utóbbi időben gyakran tapasztal. Kiderül, hogy a figyelmetlenség, szétszórtság mögött súlyos családi problémák húzódnak meg.) Ilyen és ehhez
hasonló helyzetekben előfordul, hogy a módszereket ötvözni kell, szükség lehet átváltásokra az énközlések és a meghallgatás között.
Gordon nézetei a hatékony tanításról túlmutatnak a kommunikáció folyamatán.
A megtanulható konkrét kommunikációs technikáknál, alkalmazható módszereknél és
taktikáknál fontosabb az ezek mögött álló humanisztikus szemlélet, amely azt hangsúlyozza, hogy a hatékony tanítást és tanulást a kölcsönös tiszteletre és elfogadásra épülő tanár-diák viszony alapozza meg.
Akár magunkévá tesszük ezt a szemléletet, akár nem, fejezetünk végén azt a tanulságot megfogalmazhatjuk, hogy a pedagógus kommunikációjával akarva-akaratlanul megalapoz valamilyen viszonyt a tanítványaival, kialakítja azt a légkört, közeget, amelyben
együtt fognak dolgozni. Ahogyan nem lehet meghatározni, hogy milyen a jó légkör, mi
segíti elő leginkább a tanulást, ugyanúgy arra sincs recept, hogy milyen a jó tanári kommunikáció. Vannak általánosan elfogadott szempontok, de nagy egyéni különbségeket
is találunk abban, hogy ki milyen viszonyt, légkört tart hatékonynak. Az azonban min-
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denképpen fontos, hogy a pedagógus jó kommunikátor legyen, vagyis egyfelől legyen
tisztában a kommunikációs megnyilvánulások hatásával, tudja, mivel milyen változást,
hatást érhet el; másfelől tudatosítsa saját kommunikációs stílusát, legyen képes kívülről
látni magát. Ha ezt meg tudja tenni, akkor válik lehetővé a tudatos választás, a céljai megvalósítását leginkább elősegítő kommunikációs eszközök kiválasztása és alkalmazása.

 KULCSFOGALMAK
kódolás  dekódolás  üzenet  verbális kommunikáció  nem verbális kommunikáció  közléssorompók  értő figyelem

 KÉRDÉSEK
1. Hozzon példákat a tanár-diák kommunikáció területéről a homlokzatvédő és
homlokzatromboló kommunikációra!
2. Megengedhetjük-e tanárként, hogy tréfálkozzunk a diákokkal vagy a humorizálás mindig közléssorompó?
3. Milyen viszonyban van egymással a három fogalompár: verbális és nem verbális, tudatos és nem tudatos, direkt és indirekt kommunikáció? Hozzon példát
minden létező kombinációra, például milyen a nem verbális tudatos indirekt
vagy a nem verbális nem tudatos indirekt kommunikáció?
4. Milyen tanulságai vannak egy tanár számára annak, hogy milyen információkat hordoznak a kommunikáció egyes elemei?

 AJÁNLOTT IRODALOM
Gordon, T. 1996. Taníts gyermeked önfegyelemre! A „kézi vezérlés helyett” – otthon és az iskolában. Budapest, Assertiv Kiadó. A két kötet a világszerte használt Gordon-módszerbe
vezeti be a pedagógusokat sok gyakorlati példán keresztül, megoldásmódokat kínálva
a kommunikáció buktatóinak elkerülésére.
Gordon, T. 2001. T. E. T. A tanári hatékonyság tanulása. Budapest, Gondolat Kiadó.
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 BEVEZETÉS
A tanári munka egyik fontos kérdése, hogy a személy hogyan értelmezi és
hogyan valósítja meg a társadalom által ráosztott, vállalt szerepét. Nagyon
sokféle tanári minta, modell létezik. Különböző iskolákban más-más elvárások fogalmazódnak meg, de eltérő elvárásai lehetnek és vannak a szülőknek,
a gyerekeknek, és maguknak a pedagógusoknak is. Kritikus kérdés, hogy a
tanári szerep hordozója hogyan értelmezi a tanítvány és tanár közötti aszimmetrikus viszonyt, és hogyan küzd meg a különböző, egymásnak gyakran ellentmondó kívánalmakkal. Milyen módon él a tanári hatalommal, mekkora
tekintéllyel rendelkezik, és az milyen forrásból táplálkozik? Jelen fejezet a tanári pálya „kínos” kérdéseit feszegeti, bemutatva a szerep jellegzetességeit, a
szerepkonfliktusok formáit, megoldási lehetőségeit, a vezetői stílus hatásait,
az értékelést és a fegyelmezést mint a hatalommegnyilvánulás fontos terepeit. Végül kitérünk az iskolai konfliktusokra, azok különböző hatalmi vagy
hatalommentes eszközökkel való megoldásának lehetőségeire.



A SZEREP FOGALMA A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁBAN

A társas viselkedésnek vannak szabályszerűségei, amelyek bizonyos szituációkban kiszámíthatóvá teszik az emberek cselekedeteit. Például, amikor betegek vagyunk, és elmegyünk az orvosi rendelőbe, nagyjából tudjuk, hogy az orvos mit fog tenni, és azt is tudjuk, hogy nekünk erre hogyan kell reagálnunk. A szerep az adott szituációban szereplő sze-
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mély előírt viselkedése, reagálási módja (Buda 1987). Minden társadalmi helyzethez
(státuszhoz) kulturálisan előírt elvárások tartoznak, amelyek meghatározzák a személy
viselkedését, jogait, kötelességeit. Ez persze nem azt jelenti, hogy pontosan megfogalmazott, leírt normákról van szó (bár időnként ez is előfordul), hanem az emberek fejében
kialakuló sémákról, elképzelésekről, amelyek a társas viselkedésünket alakítják. Ezek a
sémák a tapasztalatok és a kulturális minták révén alakulnak ki. (A viselkedést befolyásoló kognitív sémákról bővebben a 24. fejezetben van szó.) Bár a szerepelmélet kulcsfogalmai a színházi dramaturgiából származnak, a társadalmi szerepek annyiban különböznek
a színházi szerepektől, hogy nem merev, megváltoztathatatlan forgatókönyvek, hanem
képlékeny, az interakciók során folyamatosan változó elvárások szerint működnek.
Léteznek olyan szerepek, amelyek minden szituációba elkísérik a személyt, és átszínezik más szerepekben gyakorolt viselkedését is. Ilyen többek között a nemi szerep vagy
a gyerekszerep. Ezeket átható szerepnek (pervazív szerep) nevezzük. A nő tanárok nemcsak tanárként, hanem nőként is jelen vannak a munkahelyükön, és másként valósítják
meg a tanári szerepet, mint a férfiak. Hasonlóképpen a tanulók szerepét is alapvetően
befolyásolja az életkor – egészen másként „alakítja” a tanulószerepet egy hatéves kisiskolás, mint egy tinédzser. A nemi szerepek tanulását és ezek megjelenését iskolai szituációkban nagyon lényegesnek tartjuk, ezért ezzel a témával a 43. fejezetben bővebben
is foglalkozunk.
A szereppel kapcsolatos viselkedések általában automatikusan kiváltódnak, ha a személy olyan szituációba kerül, melyben az adott szerepet gyakorolnia kell. Különösen így
van ez, ha az adott szerep rögzült, személyiségvonássá merevedett. Ez veszélyes is lehet,
mert hosszú távon sablonos reakciókhoz vezethet, mely a valódi átélést már nélkülözi, és
elidegenedést eredményezhet (Heller 1987). Vigyázni kell, hogy az ember minden szerepében meg tudja őrizni egyedi, emberi mivoltát, és adott esetben a szerepelőírásokkal
szemben is képes legyen képviselni saját érzéseit, hitelesen kommunikálni. Az emberek
egy része hazaviszi és a családban tovább játssza a társadalmi szerepét. Például a tanár, aki
nem képes végighallgatni saját gyerekét vagy tanítványát anélkül, hogy ne javítaná ki, ha
nem szépen fejezi ki magát, egyetlen pillanatra sem képes lemondani „nevelő”, „oktató
szerepéről”. Márpedig a segítőszerep kizárja az ítélkezést, elmarasztalást (Gordon 1994).
A szerepekben ugyanakkor lehetséges az egyediség megőrzése, mert a szerepelvárások nem mind kötelező érvényűek. Vannak ún. kemény elvárások, amelyeket minden
szerephordozónak teljesíteni kell. Ilyen kemény elvárás például a tanári pályán, hogy a tanárnak kötelessége értékelni a gyerekek teljesítményét. Arra, hogy mit és milyen módon
értékeljen, már lényegesen lazább elvárások vonatkoznak (lehet szóbeli, írásbeli, verbális,
nem verbális, gyakori vagy ritkább). A puhább elvárások általában tantestületi megegyezések nyomán formálódnak és hozzák létre az iskolára jellemző szervezeti kultúrát és klímát (bővebben lásd a 29. fejezetben).
A szerepmegvalósítás változatosságának további lehetőségét adja, hogy nem mindenki azonosul a szerep minden aspektusával teljes mértékben. A szerepviselkedés beteljesítésének módja, mélysége a szerepazonosulás. Előfordul, hogy a személy nem kíván
megfelelni a szerep egyes előírásainak, mert nem érzi személyiségéhez illőnek. Ilyenkor
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fordul elő a szereptávolítás jelensége, amelynek során a személy kifejezésre juttatja, hogy
nem ért egyet, nem teljesen azonosul a szerep összes elvárásával (Goffman 1981). A szereptávolítás megjelenhet kommunikációs gesztusokban, kiegészítő kellékek mellőzésében (pl. a tanároknál a köpenyviselés vagy annak hiánya).


A SZEREPKONFLIKTUS

Szerepkonfliktusról akkor beszélünk, amikor az egyénben feszültség keletkezik a szerepe, szerepei miatt. A szerepkonfliktusok három főbb formáját különíthetjük el (Gross–
McEachern–Mason 1973).

A szerepkonfliktusok fajtái
Konfliktus az ember különböző szerepei között  Az ember az élete során egy időben

többféle szerepet is betölthet. Egyszerre lehetünk anyák, közben gyermekei maradunk
édesanyáinknak, és ezzel egy időben vezetői egy cégnek, iskolának, kórházi osztálynak
stb. Ilyenkor előfordulhat, hogy a különböző szerepeinkből fakadó elvárások ellentmondanak egymásnak. Például amikor egy anya gyermeke megbetegszik, akkor az anyai szerepelvárás az, hogy maradjon otthon vele, ugyanakkor, ha ő tanár, és ballag az osztálya,
akkor ott kell lennie ezen a rendezvényen. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy mit is tegyünk.
A gyerekek is élhetnek át hasonló konfliktust, mikor például felügyelőszereppel bízzuk
meg őket, és azt várjuk, hogy jegyezzék fel az osztályban a rendbontók nevét. A gyereknek választania kell, hogy igaz barát maradjon, aki nem árulja el a társait vagy szigorú
felügyelő, aki mindenkit felír, aki rosszul viselkedik.
Adott szerepen belüli ellentétes elvárások okozta konfliktus  Ebben az esetben a személy egy szerepen belül találkozik ellentmondó elvárásokkal. A tanári szerep tipikus
konfliktusa a tanterv teljesítése, illetve az alapos, minden gyerekre figyelő tanítás között
feszül. A tanító esetleg tudja, hogy most még néhány óra gyakorlásra, lassabb tempóra
lenne szükség, de nyomasztja az is, hogy ha ennek engedelmeskedik, akkor nem fog időre végezni a tananyaggal.

A nem megfelelő szerepilleszkedésből adódó konfliktusoknak két fajtáját különíthetjük
el (Sarbin–Allen 1987):
 Szerep-én konfliktus. Akkor áll elő, ha a személynek olyan szerepet kell vállalnia, mely

nem illik az egyéniségéhez, például erős, határozott fellépést kíván meg egy csendes
visszahúzódó embertől. Előfordul, hogy szülői nyomásra valaki olyan pályát választ,
aminek a szerepkövetelményei egyáltalán nem illenek a személyiségéhez. Ez elégedetlenséget, csalódottságot okoz, amin nehéz változtatni, hiszen az egyén legtöbbször
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komoly erőfeszítés árán szerezte meg a tudást, a diplomát, mely őt a szerep birtokosává tette. Nem szerencsés például, amikor erősen befelé forduló, a társas helyzetekben
szorongó típusú emberekből valamilyen „tévedés” folytán tanár lesz. Ők általában
szenvednek a nyilvános szerepléstől, az állandó önmegmutatástól. Ez bizonytalanságot kelt bennük, amit a gyerekek megérezhetnek, és időnként ki is használnak.
 Státuszinkongruencián alapuló konfliktusok. Bizonyos esetekben az ember úgy érezheti, hogy „rangon aluli” szerepbe kényszerül, vagy nem a státuszának megfelelően becsülik meg. Például, amikor valaki egy olyan főnök beosztottja lesz, akinek az iskolai
végzettsége alacsonyabb, mint az illető személyé. Gyakran érezhető az ebből fakadó
feszültség az általános iskolában, mikor egy egyetemet végzett fiatal tanár a napköziben kap állást. Társadalmi szinten egyes rétegek, foglalkozási ágazatok státuszkülönbségeiben jelentkezhet hasonló feszültség. Sajnos a tanári szerep hordozói gyakran élik
meg, hogy végzettségükhöz, munkaminőségükhöz képest sokkal alacsonyabb társadalmi megbecsülést élveznek, mint más hasonló vagy akár alacsonyabb végzettségű
csoportok tagjai.

A szerepkonfliktusból adódó feszültség feloldásának lehetőségei
A társadalomban minden embernek fel kell vennie különböző szerepeket, és óhatatlan,
hogy ezek adott esetben különböző módon konfliktusba kerüljenek egymással vagy a
személyiségünkkel. Le kell szögeznünk, hogy ezeknek a konfliktusoknak nincs jó megoldása. Mindenképpen veszítünk valamit, érdekek sérülnek, vagy lemondunk fontos
dolgokról. Csupán arra törekedhetünk, hogy minél kisebb veszteséggel kerüljünk ki
ezekből a helyzetekből. Ezért alakítunk ki és használunk különböző stratégiákat (Gross–
McEachern–Mason 1973).
A morális igazodás stratégiája  Ilyenkor a különböző elvárások jogosságát, legitim

voltát mérlegeljük, és annak megfelelően döntünk, hogy melyik elvárásnak teszünk eleget. Például a gyerek, akinek felügyelőszerepet adtunk, úgy dönthet, hogy számára morálisan védhetőbb, fontosabb, hogy bejelentse a rendbontókat, mint hogy elnéző legyen a
barátaival.

A kibúvókereső stratégia  Ebben az esetben a lehetséges szankciókat mérlegeljük, és

arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen a büntetés, amelyet kapunk, ha nem felelünk
meg az elvárásnak. Ilyenkor azt a viselkedést fogjuk választani, amelynek elmulasztásáért
komolyabb megtorlásra számítunk. Visszatérve az előző példára, ebben az esetben a felügyelettel megbízott diák azt mérlegeli, hogy mi kedvezőtlenebb számára: ha a társai
megharagszanak, vagy ha a tanárt haragítja magára. Egy magányos, nehezen barátkozó
gyerek bizonyára inkább a barátokat szeretné megtartani, míg ha a tanár kemény, szigorú,
és neki egyébként sincs jó kapcsolata a többiekkel, akkor valószínűbb, hogy a barátságot
teszi kockára.
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A morális kibúvókereső stratégia  Ilyenkor a személy mindkét szempontot mérlegeli

(a legitimitást és a szankciókat), és a kettő „nettó egyenlege” alapján hozza meg döntését.
Először például a moralitás alapján mérlegel, és az így választott viselkedés lehetséges következményeit veszi számba. Vagy éppen fordítva. Előbb számol a következményekkel,
majd megnézi, hogy morálisan melyik döntést tudja felvállalni, a következményeket esetleg a morális győzelem érzésével kompenzálni. (Például azt mondja: „Tudom, ha nem
megyek be, prémiumot veszítek, de én jó anya vagyok, akinek kötelessége a gyerekét orvoshoz vinni ebben a helyzetben.”) A felnőttekre általában ez a kombinált stratégia jellemző.
A későbbi kutatások tovább bővítették a szerepkonfliktust kezelő technikák körét. Sarbin
és Allen szerint ilyenkor különböző kognitív (információfeldolgozással kapcsolatos) erőfeszítéseket teszünk, ezek különböző viselkedéseket eredményeznek, melyekkel megkíséreljük megoldani a konfliktusos helyzeteket (Sarbin–Allen 1987).
Instrumentális cselekvések  A konfliktust előidéző körülmények megváltoztatását cél-

zó viselkedés.

 A konfliktusos szerepek elkülönítése. Amikor a személy eldönti, hogy bizonyos helyze-

tekben az egyik, míg más helyzetekben a másik szerepnek tesz eleget. Mikor egy fiatal
otthon nem dohányzik, mert a szülei ezt nem tudnák tőle mint gyerektől elfogadni,
de a barátai között rágyújt, mivel ott az az elfogadott viselkedés.
 Szerepek összeolvasztása. Például a segítő- és az ellenőrző-, értékelőszerep összeolvasztása a szakértő- (vagy régen szakfelügyelő-) szerepbe.
 Menekülés a helyzetből. A harmadik lehetőség a körülmények megváltoztatását jelenti,
a helyzetből való kilépést. Ezt az egyén szociális (pl. munkahely-változtatás) és földrajzi értelemben is megteheti (pl. másik városba költözés).
Figyelemváltás  Ennek lényege, hogy a személy a konfliktust okozó tényezők egyiké-

ről nem vesz tudomást, figyelmét a másik felé fordítja. Például az anya elkezd egyre inkább a tudományos karrierjére koncentrálni, egyre kevesebbet van anyaszerepben, így
ritkábban szembesül a konfliktussal.

A vélemények megváltoztatása  Ezzel a technikával a személy szintén nem küszöböli
ki a konfliktusforrást, hanem átértékeli az egyes szerepek fontosságát. Az iménti példára
visszatérve, az anya, akiben az egyik elvárás az, hogy legyen többet a gyerekével, míg a
másik, hogy foglalkozzon többet a munkájával, azt mondhatja, hogy a gyereknek is jót
tesz, ha nincs annyit otthon, így legalább önállóbb lesz. Ez a módszer azonban csak aktuá
lisan enyhítheti a konfliktust, de nem oldja fel, és azzal a veszéllyel is járhat, hogy egyszer
elemi erővel jelentkezik a másik elvárásnak való megfelelés igénye, mintegy bepótolandó
a mulasztást.

28. A tanári szerep, a V ezetés és a tekintély problémái



413

Nyugtatók és serkentők alkalmazása  Kétféle értelemben beszélhetünk erről a tech-

nikáról. Az egyik a különböző mozgásos és relaxációs módszerek alkalmazását jelenti,
amelyben a személy levezeti a konfliktusból származó feszültségeket. Ez nem káros az
egészségre, de a szerepkonfliktust mint alapproblémát nem szünteti meg. Hatása csak addig áll fenn, amíg a személy alkalmazza. A kémiai szerek, gyógyszerek alkalmazása erre a
célra szintén nagyon elterjedt. Egyszerűen, minden erőfeszítés nélkül oldják a feszültséget,
de tüneti jellegű hatásuk mellett a másik nagy hátrányuk, hogy károsak az egészségre is.
Sikertelen konfliktusfeloldás  Minden erőfeszítés ellenére előfordulhat, hogy a személy nem talál használható megoldást a szerepkonfliktus csökkentésére. Ez tartósan feszült állapotot jelent, mely kezdetben lehangoltságot, csökkent teljesítményt, elégedetlenséget okoz, végül általában különböző testi tünetekhez, ún. pszichoszomatikus betegségekhez vezet.



A SZEREPTANULÁS FOLYAMATAI

Amikor egy gyermek megszületik, különböző társadalmi szerepek elsajátításának lehetőségét kapja meg, hiszen például van biológiai értelemben vett neme, amely megteremti a
nemi szerep felvételének lehetőségét, és magában hordozza egy majdani szülőszerep betöltésének lehetőségét is. Vannak olyan szereplehetőségek, amelyek nem adatnak meg
mindenkinek, például ha valaki egy királyi család másodszülött fiaként jön a világra, akkor a „trónörökös” szerepe nem száll rá automatikusan, míg az elsőszülöttet megilleti.
A számtalan szereplehetőség közül csupán néhány látható előre, hiszen nem lehet tudni,
hogy melyik gyerekből lesz orvos, tanár stb. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásához
elsősorban arra van szükség, hogy a gyerek minél több lehetséges szereppel megismerkedjen, és elsajátítsa azokat a viselkedésmódokat, amelyek az adott kultúrában hozzátartoznak a szerephez. Ez a folyamat a szocializáció fontos részét képezi.
A továbbiakban összefoglaljuk azokat az alapvető törvényszerűségeket, amelyek ezt
a tanulási folyamatot jellemzik. A szereptanulás társadalmi folyamat, melyben a többi
ember viselkedése kiemelt jelentőségű. A tanulás legfontosabb módjai a modellkövetés,
az utánzás és az azonosulás. Azaz a gyermek megfigyeli bizonyos szerepek hordozóinak
viselkedését, és utánozni kezdi a megfelelő cselekvéseket, majd fokozatosan azonosul velük. Ennek a folyamatnak egyik leglényegesebb színtere a szerepjáték, melyben a gyerek
kipróbálhat különböző pozíciókat, és az azokhoz tartozó viselkedéseket is begyakorolhatja (Mérei 1987).
A gyermekkori és felnőttkori szereptanulás különbözik egymástól. A gyerek még
csak egy hipotetikus „mintha” helyzetben játssza az adott szerepet, illetve csak azokat
a szerepeket tanulja meg, melyek életkorának, helyzetének megfelelnek. A felnőtt már
nem készen kapott szerepet tanul, hanem ún. kivívott szerepekbe kell hogy beletanuljon.
Ilyenkor a személy már sokkal motiváltabb a tanulásra, az új szerepek már régebben elsajátítottakra épülnek, amelyek segíthetik vagy gátolhatják a tanulást (Sarbin–Allen 1987).
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A tanári pálya választásának indokai között kiemelt jelentőséggel szerepel a meghatározó pozitív tanári példaképek szerepe, és ezeknek a modelleknek a képzés során a modellkövetést kiváltó hatása csak erősödik (Fáyné 1988). A mesterségbeli tudás, azaz a professzionalitás kialakulásában számos tényező játszik szerepet. A pályaszocializáció első szakaszát
a képzés előtti élmények jelentik. A második fázis maga a képzés, és a fejlődés harmadik stádiuma a munkába állást követő első időszak. A képzésben az elmélet és a terepgyakorlatok
jelentik a legfontosabb hatásokat (Zeichner–Tabachnick–Densmore 1987). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egyes kutatások eredményei azt sugallják, hogy a tanárképzés ideje
alatt a nem közvetlen, azaz rejtett tanterv jellegű hatások (pl. oktatók személyisége) sokkal
erőteljesebben formálják a leendő tanárok szemléletét, mint maga a direkt oktatás (Dale
1977). A tanári stílus és gondolkodás alakulását mégis a munkában eltöltött első néhány év,
a gyerekek, illetve a kollégák visszajelzései befolyásolják leginkább.


A TANÁRI SZEREP JELLEMZŐI, A SZEREP BETÖLTŐJÉVEL
KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

A hazai tanárszerep-felfogás az elmúlt évtizedekben bizonyos módosulásokon ment keresztül. A századfordulón jellemző „tudós-szervező-hivatalnok” szerep betöltésének
egyedüli kritériuma a műveltség volt. Ebben az időszakban a tanárral szemben még nem
támasztottak módszertani követelményeket. A húszas–harmincas években kezdett megjelenni a szaktanár-attitűd a szerepkövetelmények megfogalmazásában. Ezt a folyamatot
a tudomány fejlődése, differenciálódása indította el. A második világháborút követő időszakban az „agitátor-mozgalmár” szerep került előtérbe. A tanári szaktudás, valamint a
klasszikus értelemben vett műveltség némiképp leértékelődött, elsődlegessé vált a közösségszervező és vezető tevékenység. Ez a helyzet a hatvanas évek végétől kezdett változni,
amikor a tudományegyetemek és tanárképző intézmények újra előtérbe helyezték a tárgyi tudást mint a tanári szerep legfőbb követelményét (Boreczky 1993).
A tanári pályán a személynek három szerepkörben kell megfelelnie: a nevelői, a szakemberi (szaktanár) és az adminisztrátori szerep követelményeit egyszerre vagy váltogatva kell teljesítenie. Ezek a viselkedéses és attitűdökre vonatkozó előírások gyakran
konfliktusba is kerülhetnek egymással, hiszen más-más kívánatos tulajdonság, esetleg
viselkedési stílus szükséges az adott szituációban a megfelelő helytálláshoz (Trencsényi
1988, lásd még a 20. fejezetet).
A tanári munkával kapcsolatban sokszínű és idealisztikus elvárások fogalmazódnak
meg. Mivel a tanári szerep legfőbb célja a jövő generáció nevelése, a tanárral kapcsolatban
magas követelményeket támaszt a társadalom nemcsak a szaktudás, de a személyiségjegyek tekintetében is. Így van ez az ókor óta. Quintilianus a tanítót önfegyelemre képes,
atyai szigorral gyámolító szülőhelyettesként írta le (Trencsényi 1997). Hasonló jellemzést olvashatunk Comenius tollából is, aki szerint a tanár jámbor, szorgalmas, becsületes
férfi, aki példájával ösztönzi a növendéket a helyes viselkedésre, irántuk atyai érzéseket
táplál (Comenius 1962). A hetvenes években az ideális tanárra vonatkozó általános el-
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28.1. KÉP  A tanári
tekintélyhez nem feltétlenül
szükséges a távolságtartás

várás a korrektség, a szolgálatkészség, az igazságosság, figyelmesség és barátságosság
(Wright–Alley 1977). A nyolcvanas évek közepén végzett kutatás eredményei szerint a
gyerekek számára a gyermekszeretet, segítőkészség, kedvesség, igazságosság, jó tanítási
képességek és nagy szaktudás, szigorúság, vidámság és csinosság voltak a legkedvezőbb
tanári jellemzők (Tóth 1985). Napjaink legfrissebb hazai vizsgálataiban a jó tanárral kapcsolatos követelmények nagyon hasonlóak, de az egyes vonások jelentőségét meghatározza az iskolatípus, amelyben a tanár dolgozik. A kedvelt tanárok jellemzésében az általános iskolások leírásaiból a megértés és türelem emelkedik ki, míg a középiskolások nagyobb fontosságot tulajdonítanak a szigornak, igazságosságnak és következetességnek
(Boreczky 1997). A hosszabb-rövidebb tulajdonságlisták csoportosítása alapján a tanári
értékelés (szerepelvárások) három fő dimenzióját lehet felállítani (Hamachek 1990;
Szabó É. 1999):
 a személyiségvonások dimenziója,
 az intellektuális viselkedés dimenziója (tárgyi tudás és kommunikáció),
 a tanítási módszer és készségek dimenziója.

Az előzőekből teljesen nyilvánvaló, hogy az ideális tanárnak sokszor egymásnak ellentmondó tulajdonságokkal kellene rendelkeznie, ami a valóságban bizonyosan kivitelezhetetlen. Így például, hogy valaki egyszerre legyen megértő és következetes. Ha megérti egy
gyerek nehézségeit, akkor vele méltányosan fog eljárni, ami biztosan nem nevezhető következetesnek. (Maximum abban lehet következetes, hogy máskor majd másokkal lesz
megértő.) A jó és rossz tanárokkal kapcsolatos saját kutatásaink négy jellemző típust fedtek fel. Ezek részletes jellemzésére most nem térünk ki, de fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a szigorúság nem tett különbséget kedvelt és nem kedvelt tanár között (ahogy azt
egyébként sokan feltételezik). A legkevésbé elfogadható vonás a diákok szemében a kiszámíthatatlan viselkedés és érzelmi reakciók. Ennél még a kemény, de kiszámítható ta-
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nárt is jobban elfogadják. A másik lényeges elem a szaktudás, ami főként a középiskolában jelent kifejezett követelményt (Szabó É. 1999).
Amint látjuk, a különböző szerepelvárásokból adódó konfliktusok a tanári munka
elválaszthatatlan velejárói. Az idézett példákon túl most leginkább azt hangsúlyoznánk,
hogy nagyon sok tanár szenved attól, hogy segítő attitűdje erősen ütközik a hatalmából
adódó felelősségével. Nem kis lélektani feszültséget okoz annak a látszólagos ellentmondásnak a feloldása, hogy minden tanár szeretne határozott, tekintélyes vezető, mégis partner lenni a gyerekek számára. Megmaradni szeretetre méltó modellnek. A fejezet további
részében a hatalom és a hatalomgyakorlás különböző módjaival, azok lehetséges következményeivel ismertetjük meg az olvasót.


A HATALOM ÉS A TEKINTÉLY PROBLÉMÁI A TANÁRI
MUNKÁBAN

A tekintély fogalma ellentmondás a pedagógiában. Leggyakrabban kettős értelemben jelenik meg. A Blackwell Handbook of Education (Farell–Kerry–Kerry 1995) megkülönbözteti a személyes tekintélyt (being an authority), amely a jól informáltság, a szaktudás, a
felkészültség következtében kialakuló jellemző, valamint a kapcsolatban jelentkező tekintélyt (being in authority), ami a gyerekekkel szemben elfoglalt pozíciót jelenti, és a tanár
elismert, vezető szerepére utal. Ebben az értelmezésben mindkét jelentés pozitív. A tekintély megteremti a vezetés és az irányítás lehetőségét. Ebben nem jelenik meg a hatalommal való élés-visszaélés konnotációja, mint a tekintély jellegét meghatározó tényező.
Az iskolai életben azonban a tanár-diák kapcsolat aszimmetriája miatt latensen mindig
megjelenik ez az aspektus (Kron 2003).
Ezt hangsúlyozza Gordon a tanári hatékonyság fejlesztését célzó elméletében.
Kiérdemelt vagy feltételezett tekintély  Szerinte ez a fajta tekintély a másiknak tulajdonított szakértelmen alapul. A gyermekek számára kezdetben minden felnőtt ilyen tekintéllyel bír. Később azonban (olykor keserű csalódások árán) belátják, hogy a felnőttek
sem tévedhetetlenek. Vannak hibáik, és nem is értenek mindenhez. A tanárok képzettségük, szakértelmük folytán rendelkeznek ilyen tekintéllyel. Lényeges azonban, hogy ezt
ne terjesszék ki a szakértelmükön túlmutató határokra. Egy matematikatanár például lehet kiváló szaktekintély a matematika terén, de azt már nem mondhatnánk, hogy ugyanilyen szaktekintéllyel rendelkezik abban a kérdésben, hogy mi a helyes öltözék egy fiatal
számára, melyik az értékes és hallgatható zene stb.
A hatalmon alapuló tekintély  A másik tekintélyforma abból a lehetőségből származik,

hogy a tanároknak vannak eszközeik a diákok jutalmazására és büntetésére. Ebben a kontextusban a jutalmazás a gyerekek különböző szükségleteinek kielégítését jelenti, míg a
büntetés az elvárások teljesülésének elmaradását, esetleg kellemetlen következmények
elszenvedését jelenti. A tanár-diák kapcsolatban a gyerekek függősége a tanártól a fejlő-
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dés során egyre csökken, így fokozatosan csökken a hatalmon alapuló tekintély ereje is.
Ezt a tanárok általában tehetetlenségnek élik meg, ilyen és ehhez hasonló panaszokban
mondják el: „Képtelenség hatni rájuk.” „Ezek már nem félnek semmitől.” „Nem tisztelik a
tekintélyemet.”
Az iskolában meglehetősen hamar kimerülnek a jutalmazás és büntetés lehetőségei. Ráadásul a rendelkezésre álló eszközök is fokozatosan veszítenek erejükből. Az első beírás „túlélése” erőteljesen csökkenti egy következővel való fenyegetés hatékonyságát. A jutalmazással kapcsolatban még drámaibb a helyzet. A tanár mosolya, a piros pont vagy kis képecskék,
a formális jutalmak egyre kevésbé izgatják a diákokat. Sőt serdülőkorban akár negatív hatást
is kiválthatnak. Ezért a tanárok tekintélye ezen a hatalmi területen fokozatosan csorbul. Marad számukra a szakmai tekintély, amelynek értéke meglehetősen korlátozott.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tekintély fogalmának átalakulásában a nevelés
tágabb közegében a társadalomban lezajló változásokat sem. A szülő-gyerek viszony is
alapvetően megváltozott az elmúlt húsz év során. A kapcsolatok sokkal rugalmasabbak,
lényegesen egyenrangúbbak lettek. A legtöbb gyereket a szülők kicsi korától fogva önállóságra, véleményformálásra, esetleg döntéshozásra nevelik. A családban megélt nagyobb szabadság és autonómia óhatatlanul elkíséri a gyerekeket a másodlagos szocializációs színtérre is. Nem kívánjuk eldönteni, hogy ezek a változások örvendetes fejlődésnek
vagy súlyos értékválságnak nevezhetők-e. Tény azonban, hogy e hatásmechanizmusok
között kell végezni mindennapi nevelőmunkánkat az iskolában is. (A tágabb szocializációs és médiahatásokról bővebben lásd a 42. fejezetet.)
A 21. században a tanár-diák kapcsolat legfontosabb mozgatórugójává fokozatosan
a kölcsönös tisztelet kialakulása válik. A hatalomból fakadó elvesztett tekintély helyébe
a személyes kvalitások kölcsönös elismeréséből fakadó tekintély kell hogy lépjen. Ezt
a gyerekek a serdülőkor táján már erőteljesen megfogalmazzák, mint alapvető követelményt a tekintélyes tanárral szemben. Elfogadják a tudásból, kompetenciából, életkori
különbségből adódó távolságot, alá- és fölérendeltségi viszonyt, ugyanakkor fontosnak
tartják, hogy a tanár ne akarjon folyamatosan uralkodni felettük. Megértő és segítő attitűddel jellemezhető személy legyen (Csorba 1995).
Az ilyen kapcsolat kialakításához adnak támpontokat a humanisztikus pszichológiát
és az erre épülő tanári kommunikáció rendszerét bemutató fejezetek (lásd a 4., 18. és
27. fejezetet).


A HATALOMGYAKORLÁS LEHETŐSÉGEI I.
VEZETÉS, VEZETÉSI STÍLUSOK

A szociális szerepek legnehezebb és talán legtöbb konfliktust hordozó változata a vezető
szerep. A vezetés többféleképpen értelmezhető. Egyes nézetek szerint a vezetés a csoport
egyik tulajdonsága, míg mások szerint inkább az egyénre jellemző vonás (Cartwright–
Zander 1980). A szociálpszichológiai kutatások egyik központi témája a vezetés, a veze-
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tői hatékonyság, a vezetési technikák vizsgálata, feltárása. A fejezet következő részében
áttekintjük a vezetéssel kapcsolatos elméleteket, a vezetési stílusok problémáját, kitérünk
a konfliktushelyzetek és a stresszkezelés stratégiáinak bemutatására is.

A vezetés és a személyiség összefüggéseit vizsgáló kutatások
A vezető olyan személy, aki képes hatást gyakorolni egyes emberekre, csoportokra, meghatározni bizonyos szabályokat, normákat, dönteni kritikus helyzetekben; képes modellt
nyújtani és bátorítást adni másoknak (Sears–Peplau–Taylor 1994). Ki a jó vezető? Ez a
kérdés a tudomány kialakulásától foglalkoztatta a szociálpszichológusokat. A témában
felhalmozott kutatási eredmények más-más szempontból közelítettek a kérdéshez, attól
függően, hogy mit tekintettek a hatékony vezetés legfontosabb kritériumának.
Már az ötvenes évek elejétől kezdve folyamatosan foglalkoztak a kutatók azzal a kérdéssel, hogy mely személyiségjellemzők tesznek valakit vezetővé. Ezekből a kutatásokból
fejlődött ki az ún. „kiváló személy” (great person) elmélete. Számos kutatást végeztek annak érdekében, hogy megtalálják azokat a vonásokat, amelyek élesen megkülönböztetik
a vezetőket a követőiktől. Ennek eredményeként azonban mindig más tulajdonság megléte tűnt fontosnak. Volt, amelyikben azt találták, hogy a vezető intelligensebb, mint a
követők, míg más vizsgálatok nem erősítették meg ezt a nézetet. Végül elfogadottá vált
az a gondolat, hogy a vezetők nem különböznek alapvetően azoktól, akik követik őket.
Az utóbbi néhány évben újra „fellángolt” a vezetők személyiségvonásaival kapcsolatos
érdeklődés. Kirkpatrick és Locke 1991-ben (Baron–Byrne 1994) kiterjedt vizsgálatot végeztek, és azonosították a vezetőket jellemző legfontosabb tulajdonságokat.
 A

hajtóerő (drive). A vezetőket általában magas teljesítményszükséglet, ambíció jellemzi. Képesek nagy energiákat mozgósítani céljaik elérése érdekében. Kitartóak, szívósak, az akadályoktól nem hátrálnak meg.
 Őszinteség és becsületesség. Ezen megbízhatóságot, hitelességet és nyitottságot értenek.
 Vezetői motiváció. A vezető vágyik arra, hogy hatást gyakoroljon másokra, befolyásoljon embereket, és eljuttasson csoportokat bizonyos célok eléréséhez. Ez a motiváció
két fő forrásból táplálkozhat. Az egyik a „személyes hatalmi motiváció”, amikor az
egyén azért szeretne vezető lenni, hogy megszerezzen egy olyan státuszt, amelyben
uralkodhat mások felett, dominánsnak, erősnek érezheti magát. A vezetői ambíció
másik forrása lehet a „társas hatalmi motiváció”, amelynek lényege, hogy a személy
azért kíván vezető lenni, hogy másokkal együttműködve elérjen közös célokat. Szükségtelen talán hozzátenni, hogy ez utóbbi általában sokkal jobban megfelel a szervezetek elvárásainak, ezért az ilyen motiváció által vezérelt személy hatékonyabb vezetővé képes válni, mint az, aki elsősorban kontrollálni akarja a többieket.
 Önbizalom. A vezető erősen hisz saját képességeiben, bízik önmagában.
 Kognitív képesség. Ez elsősorban intelligenciát jelent, azt a képességet, hogy a személy
képes nagy mennyiségű információ feldolgozására, szervezésére és értelmezésére.
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 Szakértelem. A vezetőnek ismernie kell a csoport céljait, megfelelő szakismeretekkel

kell rendelkeznie, hogy ő is átlássa a különböző megoldási lehetőségeket, képes legyen szakmailag is vezetni az adott csoportot. Ez nem jelenti azt, hogy mindenhez
jobban kell értenie, mint bármelyik csoporttagnak, hiszen egy üzemben, iskolában
nagyon sokféle szakember működik együtt. A szakértelem ebben az esetben azt jelenti, hogy a vezetőnek a saját szakterületén, illetve a rábízott feladatokban kell alapos ismeretekkel rendelkeznie. Ebbe egy vezető esetében beletartozik minden olyan
ismeret, amelyet a vezetéssel összefüggésben tudni kell. Hiszen mindenki elismeri:
attól, hogy valaki kiváló művelője például a vegyészetnek, még nem biztos, hogy alkalmas egy vegyi üzem vezetésére.
 Kreativitás. A vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a problémákat újszerű szempontokból vizsgálja, és arra is, hogy eredeti megoldásokat tudjon kitalálni, illetve javasolni a csoportnak.
 Rugalmasság. A vezetőnek fel kell ismernie a helyzet által megkívánt követelményeket,
és tudnia kell alkalmazkodni azokhoz. A problémák megoldásának folyamatában számtalanszor állhat elő olyan helyzet, amelyben a „jól bevált” módszerek és eszközök nem
használhatók vagy nem megfelelően működnek. Ilyenkor a vezetőnek nyitottnak kell
lennie minden olyan megoldásra, ami szokatlan, de valamilyen eredménnyel kecsegtet.
Áttekintve egyéb, a vezetői képességekkel kapcsolatos kutatásokat, mindig három fő faktor mentén rendezhetők el a talált jellemzők: az adott csoport céljainak elérését szolgáló képességek, megfelelő kapcsolatteremtési, kommunikációs képességek és a motiváció (Sears–
Peplau–Taylor 1994). A későbbi vezetéselméletek a vezető és a csoport viszonyait alapul
véve komplexebb megközelítést alkalmaztak. Figyelembe vették a vezető és a csoportfunkciók kapcsolatát, a csoport és a vezető viszonyát, és ezek speciális kombinációit.

A vezető és a csoportfunkciók kapcsolatát előtérbe helyező megközelítés
A vezetői tulajdonságokkal kapcsolatos kutatások mellett kibontakozott egy olyan megközelítésmód, amely a vezetésen nem egy személy valamilyen személyes tulajdonságait
érti, hanem azt a cselekvést, amellyel a csoport eléri célját. A vezetés ebben az értelemben
nem más, mint csoportfunkció, ennek megfelelően a csoport vezetésére alkalmas személy tulajdonságai minden csoport esetében mások lehetnek. Azt, hogy mikor milyen
funkció ellátására van szükség, a csoport jellemzői és a szituáció együttesen határozzák
meg (Cartwright–Zander 1984). A különböző csoportokban más-más funkció hárul a
vezetőre, sőt adott csoporton belül sokféle lehetséges feladat merülhet fel, amelyet nem
is mindig egy személy lát el. Például más vezeti a csoportot, ha valamilyen baráti hangulatú ünnepséget kell megszervezni, és más akkor, amikor egy határidős munkát kell elkészíteni. A két alapvető csoportfunkció: a csoportcél elérése és a csoport fennmaradása.
A vezetői hatékonyságot ebben az esetben az adott funkció ellátására való alkalmasságban kell keresni. Egy olyan formális szervezetben, mint amilyen az iskola, a kétféle
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csoportfunkció szinte azonos súllyal szerepel a működés hatékonyságának biztosításában. Egy olyan iskolában, ahol a hangsúly eltolódik az intellektuális célok irányába, gyakran megtörténik, hogy ezt a célt a csoport légkörének romlása árán is el akarják érni. A kíméletlen verseny a gyerekek és a tanárok között is ellenséges hangulatot eredményezhet.

A vezető és a vezetettek interakcióján alapuló modell
Nem kell különösebben bizonyítani, hogy egészen másfajta képességek kellenek egy hadsereg vezetéséhez, mint egy óvodáscsoport irányításához. A vezető és vezetettek kapcsolatának jelentőségére a vezetői hatékonyság kritériumainak megállapításában Hofstatter
hívta fel a figyelmet (Hofstatter 1969). Elméletében olyan modellt állított fel, amelyben
a vezető és a vezetettek bizonyos vonásainak kölcsönös megfelelését hangsúlyozza. A csoport jellemzői közül kiemelt jelentőségű a vezetéssel kapcsolatos elvárások és a megelőző
tapasztalatok említése. A hatékony vezetésnek alapvető tényezője, hogy a csoport elfogadja az illető személyt vezetőnek. Ez az elfogadás bizonyos mértékig attól is függ, hogy
a vezető által képviselt értékek és viselkedések megfelelnek-e a csoport elvárásainak.
A szereppel kapcsolatos elvárások általában a megelőző tapasztalatok összeadódásából alakulnak ki. Minden csoportnak van valamilyen előtörténete, még akkor is, ha olyan
emberekből szerveződött, akik korábban nem ismerték egymást. Minden egyes tag korábban már más csoportok tagja volt, és van elképzelése arról, hogy milyennek kell lennie
egy vezetőnek. Ezek a nézetek a csoportalakulás folyamán összeadódnak, és így alakul ki
a vezetőszerep követelményrendszere.
Ha a csoport formális (kinevezett) vezetője nem felel meg ennek, akkor ő valóban
csak névlegesen lesz vezető, a csoport nem fog engedelmeskedni neki, és saját tagjai közül
informális vezetőt választ, esetleg szimbolikusan vagy valóságosan is megfosztja hatalmától a vezetőt. Ez a helyzet különösen kritikus, amikor egy már működő csoport valamilyen oknál fogva új vezetőt kap, például osztályfőnök- vagy igazgatóváltás miatt. Ilyenkor
az új vezetőnek nehéz dolga van, és különböző stratégiákhoz folyamodhat annak érdekében, hogy a csoport elismerje vezetőnek.
Ezeket a lehetőségeket vizsgálta Mérei kísérletében, az „együttes élmény”-ben (Mérei
1989). Óvodások már kialakult csoportjaiba nagy szociális hatékonysággal rendelkező
gyerekeket helyezett. A jól kommunikáló, vezetésre képes gyerekek más-más módon próbálták megszerezni a vezetői hatalmat az új helyzetben. A különböző viselkedésmódok
három fő stratégia köré rendeződtek.
 Parancsoló stratégia. Bekerülve az új csoportba, a gyerek azt a megoldást választotta,

hogy parancsolgatni kezdett, különböző cselekvésekre utasította a többieket. Azok
azonban nem engedelmeskedtek neki, hanem tovább játszották a játékaikat ugyanolyan szabályok szerint, mint azelőtt. A „vezető” elszigetelődött, és elkezdte megtanulni a csoport szokásait. Mikor már felismerte a csoportban uralkodó és elfogadott
normákat, átvette a parancsnokságot, és elkezdett olyan utasításokat osztogatni, ame-
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lyekkel olyan viselkedésekre szólította fel a gyerekeket, amelyeket azelőtt is rendszeresen tettek. A csoport ekkor már engedelmeskedett, hiszen a vezető semmi olyat
nem kívánt tőlük, ami szokásaik megváltoztatását követelte volna.
 A tulajdon megszerzésének módszere. Néhány gyerek azt a stratégiát választotta, hogy a
csoportban azonnal, erőszakosan magához ragadta a játéktárgyakat. A csoport meglévő szokásain nem változtatott, mégis mindenki alárendelődött neki, mivel nála voltak
a játékok. A csoport ezután is ugyanazt játszotta, mint azelőtt, azzal a különbséggel,
hogy a szükséges tárgyakat mindig a vezetőtől kellett elkérniük.
 A „kerülő út” megoldás. A gyerekek közül néhányan a csoportba kerülés első időszakában nem törekedtek vezetőszerepre, megtanulták és közösen játszották a hagyományos játékokat, és csak bizonyos idő elteltével kezdték irányítani azokat. Amikor ezt a
csoport elfogadta, apró módosításokat kezdtek belevinni a játékokba, melyek fokozatosan hagyománnyá váltak. Így lettek lépésről lépésre ezek a gyerekek modellértékű
vezetővé, aki már konstruktívan képes befolyásolni a csoport együttes tevékenységét.
Mérei munkája azt bizonyítja, hogy egy működő csoportban kialakult hagyományok, közös élmények összetartóvá teszik a csoportot, és ez az erő nagyobb, mint a legrátermettebb vezető szociális hatékonysága. Csak az válhat igazi vezetővé, aki előbb képes elfogadni az adott csoport normáit, és fokozatosan kezdi irányítani az együttes tevékenységet.
Az iskolai életben nagy jelentőséggel bír a vezetői hatékonyság szempontjából a megelőző csoporttapasztalatok és a vezetőváltás problémája. A gyerekek iskolai éveik előtt
már többnyire tagjai voltak egy óvodai csoportnak, ahol a szabályok, a normák és a vezetőszereppel kapcsolatos elvárások nagyon különbözőek lehettek. A kicsi gyerekek esetében is számolni kell azzal, hogy a tanárhoz mint vezetőhöz való viszonyukat befolyásolja, hogy milyen tapasztalatokat szereztek korábban az óvónőkkel. A tanítónak bizonyos
mértékig könnyű dolga van, hiszen általában ő és a napközis párja az a két személy, aki
a gyerekekkel érintkezik, és a vezetői modellt képviseli. Ebben az első időszakban a gyerekek még egyértelmű tekintélynek tartják a tanárt, és gyakorlatilag bármilyen vezetési
stílust elfogadnak. A megelőző tapasztalatok hatása sokkal élesebben jelentkezik a kényszerű vagy törvényszerű osztályfőnökváltáskor. Ilyenkor a csoportnak időre van szüksége, míg befogadja, elismeri az új tanárt vezetőnek.
Hasonlóan működik ebből a szempontból a tantestület mint csoport. Az igazgatóváltás mindig kritikus egy iskola életében, a szituációból fakadó feszültségek kezelése elsősorban a vezető dolga.

A vezető, a feladat és a csoport kapcsolatát komplex
módon kezelő modell
Fred Fiedler megpróbált olyan modellt felállítani a vezetői hatékonyságról, amelyben a
vezetés legfontosabb elemeit kezelni lehet (Fiedler 1980). A róla elnevezett kontingenciamodell szerint egy vezető hatékonysága három tényezőtől függ:
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 a vezető és a tagok kapcsolata;
 a feladat strukturáltságának mértéke

(a feladat akkor strukturált, ha világosan meghatározott a célja, és kidolgozottak a megoldási lépések is);
 a vezető pozíciójából fakadó hatalma.
A tényezőket és azok lehetséges kombinációit a 28.1. táblázat mutatja.
A különböző konfigurációk más-más vezetői hatékonyságot eredményeznek, attól függően, hogy milyen a vezető stílusa. Vannak olyan vezetők, akik elsősorban a feladat precíz végrehajtását tartják fontosnak, és ezt akár a személyes kapcsolatok rovására is el
akarják érni. Az ilyen vezető feladatorientált. Más vezetők számára nagyon fontos a csoportlégkör, mindig igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani a munkatársakkal és a csoporton belül. Ők a kapcsolatorientált vezetők. Fiedler és munkatársai különböző szervezetekben végzett kutatásaikban azt találták, hogy a vezetés hatékonyságát a három
tényező és a vezetési stílus közötti bonyolult összefüggés határozza meg. Eredményeik
alapján elmondhatjuk, hogy nincs egy „üdvözítő” vezetési stílus, minden helyzet
más-más típusú vezetőnek kedvez. Például egy erős hatalommal rendelkező és alapvetően feladatorientált vezető, akinek nincs jó kapcsolata a beosztottaival, egy jól strukturált
és pontosan ellenőrizhető feladatot bizonyára meg tud oldatni a csoportjával, hiszen a
beosztottak tudják, hogy amennyiben nem végeznek megfelelő munkát, nem számíthatnak arra, hogy a vezető ezt majd kedvesen elnézi nekik a barátság vagy a békesség kedvéért. Az iskolában a feladatok gyakran nem strukturáltak, a tanári hatalom ereje a gyerekek
életkorának növekedésével egyre csökken. Ezekkel a tényekkel számolva, illetve a vezetési stílus ismeretében, a különböző helyzetekben megjósolhatóvá válik a vezetői hatékonyság. A táblázat adatait felhasználva az I., II., III. és VII. helyzet a feladatorientált vezető sikerességét valószínűsíti, míg a IV. és V. szituációban nyilvánvaló a kapcsolatorientált vezető fölénye. A VII. helyzetben nincs egyértelmű különbség a vezetési stílus
hatékonyságában. Itt feltehetően egyéb szempontok játszanak szerepet a helyzet sikerességében. Fiedler 800 csoportban végzett méréseket, de a VI. helyzet egyetlen csoportnál
sem fordult elő. Iskolai példákat a 28.2. táblázatban mutatunk be.

A vezetési stílusok hatása a csoport teljesítményére
és a vezető elfogadására
A körülmények hatását a vezetői magatartásra a korábbiakban már megpróbáltuk áttekinteni, most a vezetői hatékonyság másik oldalát vesszük szemügyre: hogyan hatnak a különböző vezetési stílusok a csoport légkörére és teljesítményére. Erre a kérdésre Kurt Lewinnek a munkatársaival közösen végzett kísérletén keresztül próbálunk választ keresni.
A harmincas években gyerekcsoportokkal végzett kísérletükben három jellegzetes vezetési stílus hatását követték nyomon a csoportlégkör, a tagok közérzete és a csoportok feladatmegoldási hatékonysága szempontjából. A vizsgált stílusok: az autokratikus, a demokratikus és a laissez faire (ráhagyó) stílus. A három különböző vezetői magatartás jellemzőit a 28.3. táblázat mutatja.
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28.1. TÁBLÁZAT  A vezetői hatékonyságot befolyásoló tényezők (Fiedler 1980 nyomán)

Oktáns

Vezető-tag kapcsolatok
Feladatstruktúra
Vezető pozíciójából
fakadó hatalma

I.

II.

jó
jó
strukturált
erős

gyenge

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

jó
jó
strukturálatlan

rossz
rossz
strukturált

rossz
rossz
strukturálatlan

erős

erős

erős

gyenge

gyenge

gyenge

28.2. TÁBLÁZAT  Iskolai példák a Fiedler által leírt helyzetekre

Feladatorientált vezetés a hatékony

I. Érettségire készül az osztály a szeretett történelem
tanárával.
II. Matematikaoktatás egy olyan évfolyamon, ahol
nincs osztályozás, és szeretik a gyerekek a tanítót.

Személyre orientált vezetés a hatékony

IV. Zeneiskolai tanítás, ahova a gyerekek hobbiként járnak.
V. „Hajtós” iskola elméleti tárgyainak
tanítása (közepesen) rossz tanár-diák kapcsolat esetén.

III. Egy művészeti osztály, aki kiállítás rendezésére
készül a szeretett tanárával, és a vizsgamunkák
egyben a továbbtanuláshoz benyújtható munkák.
VIII. Egy színjátszó kör, amelynek a vezetője a szereplők
bakijait kigúnyolja, ezért rossz velük a kapcsolata.
V/a Érettségire készülő osztály és elmérgesedett tanár-diák viszony. Nagyon rossz vezető-tag kapcsolat esetén
a kapcsolat ápolása túl sok időt és energiát igényelne.
28.3. TÁBLÁZAT  Háromféle vezetői stílus jellemzői

Autokratikus

Minden fontos kérdésben a
vezető intézkedik.

Demokratikus

Fontos kérdésekben a csoport vita
után dönt; ezt a vezető bátorítja és
segíti.
A kivitelezést, a tevékenység
Az első megbeszélési szakaszban kiegyes lépéseit a vezető diktálja alakítják a tevékenység perspektíváját.
egyenként; az azután következő A csoport célkitűzéséhez vezető út
feladategységek mindig bizony- főbb szakaszát vázlatosan meghatátalanok, homályosak.
rozzák; ha technikai tanácsra van
szükség, a vezető két vagy három
eljárási alternatívát javasol, a csoport
ezek közül választhat.
A vezető rendszerint kijelöli
A csoport tagjai szabadon választminden csoporttag munkafel- hatják meg, hogy kikkel dolgozzaadatát és munkatársait.
nak; a feladatok megosztásáról a
csoport határoz.
Az autokratikus vezető az egyes A vezető dicséretében és bírálatában
tagok munkájának dicséretében „objektív” vagy reális, és igyekszik
és bírálatában „személyes” vagy szabályos csoporttagként beilleszkedni a csoportba, anélkül hogy
szubjektív, de az aktív csoporttevékenységben csak akkor vesz túlzottan nagy részt vállalna a feladat
megoldásában.
részt, ha valamit megmutat.
A vezető viselkedése inkább
barátságos vagy személytelen,
mintsem nyíltan ellenséges.

Laissez faire

A csoportos vagy az egyéni
döntés teljes szabadsága a
vezető részvétele nélkül.
A vezető ellátja a csoportot
különféle nyersanyagokkal,
egyben közli, hogy kérdésekre
további tájékoztatást is nyújt.
Megbeszélésben, vitában
egyébként nem vesz részt.
A vezető teljesen kimarad a
kérdések megoldásából.
A vezető igen ritkán és csupán
külön kérdésre szól hozzá a
csoporttevékenységhez; nem
próbál részt venni, illetve nem
próbálja befolyásolni a csoporttörténéseket.
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Kísérleteikben voltak olyan csoportok, amelyeket végig ugyanolyan stílusban vezettek,
de vizsgálták a vezető- és vezetésistílus-váltás hatásait is.
Összegezve az eredményeiket, azt mondhatjuk, hogy az autokratikus vezetési stílus
mellett hatékony csoportmunka érhető el, de nagyon hasonló színvonalú teljesítményt
mutatott a demokratikusan vezetett csoport is. A laissez fair módon irányított csoport
mennyiségileg és minőségileg egyaránt gyenge teljesítményt produkált. A csoportlégkör,
a vezetővel kapcsolatos érzések és az agresszív viselkedés terén számos különbséget írtak
le a három vezetési stílus között (Lewin–Lippitt–White 1975; White–Lippitt 1991).
 A

laissez fair nem egyenlő a demokráciával. Az „engedékeny” csoport szervezettsége
lényegesen alacsonyabb volt, mint a demokratikusé. A gyerekek teljesítménye alacsony színvonalú volt. Nemcsak mennyiségileg teljesítettek kevesebbet, hanem a feladatmegoldás minősége is jóval alacsonyabb színvonalú volt, mint a demokratikus
csoportban. Annak ellenére, hogy ebben a csoportban a gyerekek lényegesen többet
játszottak, sokkal kevésbé voltak elégedettek a csoporttal, mint a demokratikusan vezetettek. A csoporthoz és a vezetőhöz való ragaszkodás is sokkal gyengébb volt, mint
a másik csoportban.
 Nemcsak az autokratikus stílusban vezetett csoport lehet eredményes, hanem a demokratikus is. A hétköznapi tapasztalataink alapján általában azt szoktuk gondolni, hogy
igazán jó munka csak szigorú fegyelem és állandó ellenőrzés mellett történik. A kísérletek azt mutatták, hogy a demokratikusan vezetett csoport ugyanolyan eredményesen dolgozott, mint az autokratikusan vezetett. A munka mennyiségét illetően az
autokratikus csoport egy picit jobb teljesítményt nyújtott ugyan, de a demokratikus
csoportban sokkal kreatívabb, azaz jobb minőségű munkák születtek. A munka iránti
spontán érdeklődés pedig sokkal nagyobb volt a demokratikus csoportban, mert ők
akkor is tovább dolgoztak, amikor a vezető elhagyta a termet, míg az autokratikus csoportban a teljesítmény a vezető nélküli időszakban a felére esett vissza.
 Az autokratikusan vezetett csoportban erősödik az agresszióra való hajlandóság. A kutatók azt tapasztalták, hogy az autokratikusan vezetett csoportokban a gyerekek közötti
agresszív megnyilvánulások száma időnként megnő. Azonban nem minden esetben
volt ilyen nyilvánvaló az erőszak fokozódása, sőt néhány autokratikusan vezetett csoportban egészen alacsony mértékű volt. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ezekben
a csoportokban a feszültség nem növekedett, csupán azt mutatta, hogy a gyerekek
elfojtották a bennük felgyülemlett agressziót. Ezt a következtetést támasztották alá a
csoporton kívüli viselkedéses jellemzők is. Az autokratikus csoportban dolgozó gyerekek a munka végeztével gyakran tönkretették, amit készítettek. Az agresszió visszafojtását igazolták azok a tapasztalatok is, amelyeket a vezetési stílus váltásakor figyeltek meg. Ha a korábban autokratikus módon vezetett csoportot demokratikus vezető
vette át, a gyerekek agresszív viselkedéseinek száma drámaian megemelkedett. A korábban felgyűlt feszültséget a felszabadult légkörben levezették a gyerekek.
 Az autokráciában erős függés, kisebb önállóság jellemzi a tagokat, mint a demokráciában.
Az autokratikusan vezetett csoportban a gyerekek megnyilvánulásait nagyfokú füg-

28. A tanári szerep, a V ezetés és a tekintély problémái



425

gőség jellemezte. Nem kezdeményeztek, inkább csak behódoltak az utasításoknak.
Egymással való beszélgetéseik nem voltak olyan változatosak, mint a másik két csoportban.
 A demokratikus légkörben jobb csoporton belüli kapcsolatok, több segítő megnyilvánulás
volt megfigyelhető. A demokratikus légkörben a gyerekek jobban figyeltek egymásra,
több volt a „mi” típusú kommunikáció, több játékos megnyilvánulás és differenciáltabb csoportszerkezet (több alcsoport) volt megfigyelhető. A demokratikus csoportra sokkal jellemzőbb volt a csoporttulajdon védelme, mint az autokratikusan vezetett csoportra. Az autokrácia fegyelmezett és az egyéni kezdeményezéseket elnyomó
rendszerében szükségszerűen felhalmozódnak feszültségek, és ez a légkör nem kedvez a másokra való odafigyelésnek, segítségnyújtásnak.
Lewin kísérletének eredményeit bizonyos fenntartásokkal szabad csak kezelni. Egyrészt
laboratóriumi kísérletről van szó, a csoportok létszáma meglehetősen alacsony volt, a
csoportok nem voltak igazi függő viszonyban a kísérletben dolgozó vezetőkkel (Snyders
1991). A vezetői típusokhoz a kísérleti megvalósítás során mesterségesen olyan jellemzőket kötöttek , amelyek nem szükségszerű velejáróik. Az autokratikus vezető nem feltétlenül undok, sőt lehet kifejezetten kedves is, miközben tekintélyt parancsol. A laissez
faire vezetőnek viszont nem kell nemtörődömnek és passzívnak lennie, miközben önállóságot biztosít és kezdeményezőkészséget vár el. Egyszóval leegyszerűsített és bizonyos
mértékig mesterséges helyzetről volt szó.
Lewin egyértelműen a demokratikus vezetés előnyeit hangsúlyozza. Érdemes azonban látnunk, hogy jól meghatározott és gyors munkát igénylő feladatoknál a tekintélyelvű
vezető hatékonyabb (lásd 20. fejezet, kommunikációs hálók), és a feladatvégzésre motivált és önállóan dolgozni képes csoporttagok és kreatív feladat esetén a laissez faire vezetés is lehet kívánatos.
Másrészt a valóságban nincsenek ilyen kiélezett különbségek; az egyes típusok tulajdonságai keverednek, ritka a tisztán egyik vagy másik kategóriába tartozó vezető.
Mégis, a hétköznapi vezetői gyakorlat visszaigazolja a kísérlet eredményeit. A legszembetűnőbb az iskolai helyzetekben az agresszív viselkedés és az autokratikus vezetési
mód kapcsolata. Megfigyelhető, hogy a kemény fegyelmet tartó, autokratikus eszközöket
használó tanárok óráin a gyerekek gyakran kifogástalanul viselkednek, de kilépve a teremből vagy az iskolából, felszabadulnak indulataik, és gyakran nagyon agresszíven viselkednek egymással. Az agresszív viselkedésnek más módjait, mint például az árulkodást,
a segítség megtagadását, egymás lebecsülő minősítését is gyakrabban használják, mint a
demokratikusabb légkörben nevelt társaik.
A kísérlet figyelemre méltó mozzanata volt, amikor egy autokratikus vezetőt demokratikus vezető váltott fel a csoport élén: az agresszió ugrásszerűen megnőtt, a rend
felbomlott. Az iskolában ez a szituáció gyakran előfordul, és komoly konfliktusforrást
jelent. Ennek az egyik tipikus megjelenése akkor figyelhető meg, amikor egy szélsőségesen autokratikus tanító által vezetett osztály felső tagozatba lép. Ilyenkor a „kisangyalnak”
tartott osztály „kisördöggé” változik, és a tanárok között elindul a bűnbakkeresés. Az új
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tanárok általában a tanítót hibáztatják, míg ő azt bizonygatja, hogy az ő vezetése alatt ez
nem fordult elő, a többiek bizonyára nem tudnak bánni a gyerekekkel. Itt azonban ennél sokkal összetettebb jelenségről van szó. Az autokratikus légkörben nevelt gyerekek
egyrészt felszabadulnak, másrészt kezdetben nem „értik” azt a kommunikációt, amely
számukra ismeretlen. Nem tudják, hogyan kell élni a nagyobb szabadsággal. Ugyanis
a kontroll megszűnésével egy időben nem tud az önkontroll működni, mivel ki sem
fejlődött. Időre van szükség, a nevelők részéről pedig a türelem mellett nagyfokú tudatosságra az önállóságra, önfegyelemre szoktatásban. Fokozatosan csökkentve a külső
szabályozást, egyre több szabadságot engedve a gyerekeknek, azok lassanként megtanulnak élni a lehetőségekkel, nem csak visszaélni vele. Nagyjából ugyanez a mechanizmus érvényesül a csoportos együttélés minden szintjén, a tantestületben egy hasonló
jellegű vezetőváltás következtében éppúgy, mint a társadalmi berendezkedés változásakor. Ezek a jelenségek nem kiküszöbölhetők, nem lehet átugrani ezt a fejlődési fázist,
de megfelelő ismeretek és készségek birtokában mederben lehet tartani és segíteni lehet
a folyamat békés lezajlását.


A HATALOMGYAKORLÁS LEHETŐSÉGEI II. FEGYELMEZÉS

Ha arról kérdezünk tanárokat, hogy mi okoz nekik komoly, gyakori problémát munkájuk
során, az első helyek egyikét a fegyelmezetlenség, a fegyelmezés foglalja el. A fegyelmezés jelentős mennyiségű időt vesz el a tanítástól. Egy vizsgálat szerint a tanóráknak hozzávetőleg fele nem tanulással telik, és az időveszteség jelentős részéért a fegyelmezési
problémák felelősek (Cotton 1990).
A fegyelmezés része a pedagógus vezetői szerepkörének. Az osztály társas közege és a
fegyelmezés közötti kapcsolat kölcsönös: a fegyelmezés befolyásolja a csoport jellemzőit, működési dinamikáját és a tanár-diák viszonyt, ugyanakkor megfordítva is igaz: ezek a
tényezők hatnak a pedagógus fegyelmezési módszereire.
A fegyelmezés kétféleképpen működhet: megelőzéssel, illetve szankcionálással.
A preventív módszerek különösen fontosak, hiszen ezekkel megelőzhető a nemkívánatos
viselkedés, és ez kellemesebb mindenkinek, mint az utólagos büntetés. A fegyelmezés
akkor a leghatékonyabb, ha a szabályok iskolai szinten érvényesek, és ezekkel valamennyi
pedagógus azonosul.
Bármennyire sikeres is a megelőzés, teljesen nem lehet megszüntetni a nemkívánatos
viselkedést, tehát szükség van szankciókra. Nem minden büntetés egyformán hatékony.
A kutatások különösen sikeresnek találták azokat a szankciókat, amelyeket a tanár a tanulókkal közösen dolgoz ki. Ugyancsak hatékony, ha a szülőket be lehet vonni a folyamatba
– például úgy, hogy a gyerek az iskolai viselkedéséért otthon kap jutalmat vagy büntetést
(pl. tévénézés, számítógépes játék korlátozása, korai lefekvés) (Cotton 2009).
A következőkben a preventív fegyelmezési lehetőségek közül emelünk ki kettőt: az
osztály közös munkáját irányító szabályok kidolgozásának szempontjait és a tanár irányító szerepének érvényesülését az órai munka szervezése során.
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Az elvárások megfogalmazása, a szabályalkotás szabályai
A kapcsolatalakítás kezdeti időszaka nemcsak a tanár-diák interakciók kimondatlan szabályai, hanem az órai viselkedést vezérlő explicit szabályok szempontjából is jelentős.
Azoknak a tanároknak, akik a tanév elején egyértelmű szabályrendszert alakítanak ki, az
év későbbi részeiben kevesebb fegyelmezési problémájuk van. Amennyiben az első néhány hetet felölelő „kritikus periódust” kihasználatlanul hagyjuk, a későbbiekben jóval
nehezebb lesz megnyerni a tanulók együttműködését (Evertson et al. 1989).
A megfelelő keretek kialakításának jelentőségével a tapasztalt tanárok tisztában vannak. Egy angol vizsgálatban arról kérdeztek hosszú ideje a pályán lévő tanárokat, hogy mit
tesznek a fegyelem érdekében. A válaszok 53%-a a megfelelő keretek kialakításáról, a szervezésről szólt (pl. megfelelő instrukciók, munkaszervezés, előkészület, tervezés, rutinok kialakítása, ültetés), míg mindössze 25%-ban jelentek meg reaktív megoldások (szankciók alkalmazása, szóbeli elmarasztalás, figyelmeztetés stb.) (Munn–Johnstone–Chalmers 1992).
A zökkenőmentes óravezetésben nagy támogatást jelentenek a megfelelő órai viselkedést vezérlő szabályok. A hatékonyan fegyelmező tanárok osztályaiban vannak szabályok, amelyek a gyerekek óra alatti beszélgetéseire, mozgására (sorakozás, csoportokba
rendeződés, anyagok, eszközök szétosztása stb.), illetve az esetleg felmerülő üresjáratok
kitöltésére vonatkoznak. A szabályok megalkotásakor mindenképpen érvényt kell szerezni a következő szempontoknak:
 Ne legyen túl sok! Sem a gyerekek, sem a tanár nem fog emlékezni egy hosszú listára.

A tapasztalatok alapján az tűnik célravezetőnek, ha fontossági sorrendet állítunk fel a
szabályok között, és egyszerre mindig csak néhányat (3-5) állítunk a figyelem homlokterébe. Ha ezekben javulás mutatkozik, újabbakat választhatunk.
 Vonjuk be a gyerekeket is a folyamatba! A szabályok kialakításában, megvitatásában aktív
szerepet bízhatunk a gyerekekre. Léteznek olyan fegyelmezési programok, amelyekben
a gyerekek a szabályok betartásának és megszegésének következményeit is meghatározhatják: maguk döntik el, hogy milyen jutalmak vagy szankciók járnak együtt bizonyos
viselkedésekkel. A gyerekek minél nagyobb fokú bevonása azért fontos, mert ha személyesen magukénak érzik a szabályokat, akkor motiváltabbak lesznek a betartásukra,
és fokozódik a kontrollérzésük, amely lényeges lépése a belső fegyelem kialakulásának,
a külső szabályok kényszerű elfogadása helyett. Bizonyos fegyelmezési programokban
a csoporttal szerződést köt a tanár, amelyet akár írásban is rögzíthetnek.
 Legyenek rugalmasak, változtathatóak! A szabályokat időnként érdemes felülvizsgálni,
módosítani.
 A szabályok olyan elvárásokat fogalmazzanak meg, amelyek ténylegesen segítik a tanulást elősegítő környezet létrejöttét (pl. a rágógumizás tiltása háttérbe szorulhat más,
zavaróbb viselkedéseket tiltó szabályokkal szemben)!
 Legyenek egyértelműek, a gyerekek számára is világosak! Minimálisan meg kell bizonyosodni arról, hogy a tanulók tudják, mit várnak el tőlük. A szabályok mellett azt is
egyértelműen fogalmazzuk meg, hogy milyen következményekkel jár a szabályszegés.
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 Legyenek inkább állító, mint tagadó formájúak! Jóval nehezebb megfelelően viselkedni,

ha csak azt tudjuk, mi az, amit nem szabad. A jó szabály azt is megmondja, hogy mit
lehet tenni.
 Legyenek ellenőrizhetőek és betarthatóak!
 Legyenek szembeötlőek! Szem előtt tarthatók a szabályok, ha kifüggesztjük őket a tanteremben. A kincstári házirendek csekély hatékonyságát elkerülendő, jó, ha a néhány,
aktuálisan kiválasztott – érdekesen és érthetően megfogalmazott – szabály elhelyezését időnként váltogatjuk.

Az órai munka hatékony szervezése
Kounin hetvenes években végzett klasszikus kutatásai nyomán kiderült, hogy a fegyelem
kulcsa nem abban van, ahogyan a tanár az egyes gyerekekkel bánik, hanem ahogyan a
csoport működését vezényli. Megfigyelései alapján körvonalazható néhány olyan tanári
viselkedésmód, óravezetési jellemző, amely pozitív kapcsolatban áll a fegyelemmel és azzal, hogy a gyerekek ténylegesen mennyi időt töltenek feladatvégzéssel. Tekintsük át a
legfontosabbakat (Kounin 1970)!
Éber jelenlét  Az éber jelenlét az a rejtélyes képesség, amellyel a tanár a deviáns viselke-

dést észreveszi, szinte még mielőtt elkezdődne. A megfelelő időben a megfelelő helyen
van. Magyarul az ilyen tanárra mondjuk, hogy „hátul is van szeme”. A tanár – nem is an�nyira a szavaival, inkább viselkedésével – azt a benyomást kelti, hogy minden pillanatban
tudja, mi folyik az osztályban. Korai fázisban be tud avatkozni a problémahelyzet kialakulásába, mielőtt még az elterjedne. Ennek a képességnek a hiányát mutatják az időzítési
hibák, amikor a tanár már csak későn veszi észre a rendzavarást, amely ekkor már komolyabb beavatkozást igényel.
A diákokról és az osztály egészéről mint csoportról felhalmozott ismeretek mellett
ebben a képességben valószínűleg nagy szerepe van a korábban már említett térkihasználásnak: vagyis hogy a tanár mennyire jól tudja áttekinteni, használni, birtokba venni az
osztálytermet.
Figyelemmegosztás  A figyelemmegosztás képessége lehetővé teszi, hogy a tanár észrevegye és kezelje a zavaró viselkedéseket az óra menetének megszakítása nélkül. Számos
példát láthatunk erre: előfordul például, hogy a tanár tudja, hogy egy gyerek nehezebben
szokott megoldani valamilyen feladatot, ezért rá külön is figyel, mellette állva segíti, ha
elakad.
Egyenletes óratempó biztosítása  Fontos, hogy az óra változatos, lendületes legyen,
hogy ne időzzünk fölöslegesen hosszan egy-egy kérdésnél, különösen, ha azt már egy-két
gyerek kivételével mindenki érti. A hosszas magyarázatnak az a veszélye, hogy – bár segíti azt a gyereket, aki nem érti, miről van szó, vagy éppen többet szeretne tudni – az osztály
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nagy részének az érdeklődése fokozatosan lanyhul. A tanórának vannak olyan részei,
amelyek kritikusak a fegyelem megtartása szempontjából: az egyik az órakezdés. Egyfelől, kicsiben megismétlődik az, amit a kapcsolatalakítás kezdeteiről elmondtunk: a tanárnak fel kell mérnie a gyerekek aktuális állapotát, hangulatát, valamilyen tájékoztatást kell
adnia arról, hogy mi fog történni. Ugyanakkor gyakran adminisztratív teendőket is el kell
látnia (hiányzók, naplóbeírás stb.). Vannak, akik szerint az első öt percet érdemes nagyon
aprólékosan megtervezni. Néhány tanárnak, különösen az alsó tagozaton, vannak órakezdési ceremóniái, amelyek a gyerekek ráhangolódását biztosítják.
A tevékenységek közötti átmenetek ugyancsak problematikusak lehetnek. Egy amerikai felmérés szerint az általános iskolai osztályokban naponta átlag 31 nagyobb átmenet
van, amelyek összesen a teljes tanítási idő 15%-át teszik ki. A legtöbb fegyelmezetlenség,
rendzavarás ezekben az időszakokban történik. Segítséget jelent, ha lépésről lépésre megtervezzük ezeket az átmeneteket, és ennek algoritmusát akár le is írhatjuk, sőt a tanulóknak is odaadhatjuk.
Például a tanári magyarázatra figyelés után valamilyen egyéni munkára történő váltás
gyerekek számára megfogalmazott lépései a következők lehetnek:
1. lépés: Tedd el a jegyzeteidet, és tégy rendet az asztalodon!
2. lépés: Készítsd elő a ceruzáidat, és vedd elő a munkalapot, amelyet a csoportfelelőstől kaptál!
3. lépés: Láss munkához!
4. lépés: Ha segítségre van szükséged, tedd fel a kezed!
Az ilyesfajta forgatókönyvek különösen a kezdő tanároknak segíthetnek, illetve fiatalabb gyerekek tanításakor lehetnek jelentősek. Az óra vége is kritikus szakasz szervezési szempontból. Általános hiba, hogy a tanár sietve fejezi be az órát, kifut az időből.
Másik jellegzetes hiba, ha az óra nincs kellő hangsúllyal lezárva, mintegy feloszlik a
társaság.
Gördülékenység  A gördülékenység a tevékenységek zökkenőmentességét biztosítja. Az

óra lendületének megtörése zavaró, veszélyezteti a kialakult rendet. Nem tanácsos például belekezdeni egy tevékenységbe, amíg az előzőt le nem zártuk. Az is zavaró lehet, ha
egy már lezárt tevékenységhez utólag teszünk még hozzá valamit. Gátolja a gördülékenységet az is, ha túlságosan széttagolunk, nagyon kis lépésekre bontunk egy-egy tevékenységet.
Figyelemfelhívó, figyelmeztető jelzések használata  A figyelemfelkeltés hasznos esz-

köze, ha a gyerekeket előre figyelmeztetjük arra, hogy mi fog történni a következőkben.
Bonyolultabb átmenetek zökkenőmentes levezényléséhez jelzések is használhatók. A jelzés lehet verbális (pl. „Még öt percetek van, hogy befejezzétek a csoportmunkát!” „Most
kb. húsz perce dolgoztok, nagyjából a felénél kellene tartanotok.”) vagy nem verbális.
A kéz- és hangjelek, illetve írásos/rajzos jelzések különösen kisgyerekek esetén hatékonyak, illetve olyan tevékenységek és tantárgyak esetén, amikor az osztály nehezen hallaná
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meg a tanárt. A figyelemkérés egyezményes jele lehet például, ha a tanár felemeli az egyik
kezét. Aki ezt észreveszi, megáll, és szintén felemeli a kezét. Minél több gyerek „vette” a
jelzést, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a többiek is észreveszik.


A HATALOMGYAKORLÁS LEHETŐSÉGEI III. ELLENŐRZÉS,
ÉRTÉKELÉS

Az értékeléssel kapcsolatban azt a kérdést vizsgáljuk ebben a részben, hogy hogyan hat az
iskolai teljesítmény értékelése (kitüntetetten a feleltetés és az osztályozás) a tanuló személyiségére és a tanár-diák kapcsolatra.
A pedagógusok, szülők, de még a diákok egyöntetű véleménye szerint is szükség van
az iskolai értékelésre, és a legtöbben még azt is természetesnek tartják, hogy ez az értékelés jegyekkel történjen. Bár van példa arra, hogy bizonyos évfolyamokban vagy iskolákban nem osztályoznak – első osztályban vagy az alább ismertetésre kerülő Rogers-,
Waldorf- és Kincskereső iskolákban –, a legtöbben elkerülhetetlennek tartjuk a jegyeket.
Pedig ennek valószínűleg a tradíció a legfőbb oka. Elképzelhető lenne, hogy a tanulási
folyamatot és a bizonyítvánnyal történő teljesítményértékelést elválasztjuk egymástól.
Gondoljunk csak a nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák gyakorlatára vagy a művészeti szakkörökre, ahol a megmérettetés az év végi kiállítás vagy a külső pályázatokon való részvétel
során történik. Ezekből a példákból is sejthető, hogy a tanulás során adott visszajelzések,
a feleltetés, dolgozat, jeggyel való osztályozás közül a visszajelzés az oktatásnak az az eleme, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tanulás hatékony legyen.
A kérdést mégsem az „osztályozzunk vagy sem” dilemmára szeretnénk kiélezni. Úgy
gondoljuk, hogy az iskola tradíciói, a tanár és a diákok személyiségtényezői, tudása és
elvárásai együttesen vezetnek egyik vagy másik értékelési módszerhez, és mindegyiknek
megvan a maga előnye és hátránya. A kérdés, amit meg szeretnénk vizsgálni, nem az,
hogy hogyan értékeljünk, hanem hogy bármelyik módszert hogyan tudjuk úgy alkalmazni, hogy az a leghatékonyabb legyen. Ebben három szempont az irányadó:
 elsősorban az, hogy mi szolgálja a diákok személyiségfejlődését, vagy minimális cél-

ként mi az, ami nem káros;

 mi segíti elő a teljesítményt, optimális esetben a tanulás
 adjon támpontot a következő iskolatípusba lépéshez.

színvonalának a javulását;

Az iskolai értékelés elmaradhatatlan funkciója, hogy a végső bizonyítvány kifejezze a tudás mértékét. Ez azt jelenti, ne érjen „többet” egy jó hírű iskola négyese, mint máshol egy
ötös. A bizonyítvány a további iskoláztatáshoz információt nyújt, ezért a jegyeknek az
iskolák közt összehasonlíthatóaknak kellene lenniük.
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Az osztályzatokkal való értékelés
Az osztályozás az iskolai mindennapi gyakorlat része. Sarkítva azt mondhatnánk, hogy a
gyereket az iskolából hazaérve, szinte köszönésként azzal a kérdéssel fogadja a család,
hogy milyen jegyet kaptál. A szülőket érdeklik a jegyek, legalábbis addig, amíg nem adják
fel a reményt, hogy a gyermekük képes jól teljesíteni. Ugyan nincsenek egzakt mérések,
mégis mindenki tudja, hogy a fogadóórákon a szigorúan osztályozó tanárok ajtaja előtt
kígyóznak a sorok.
A tanulói teljesítmény értékelésének vannak előnyei és hátrányai, a 28.4. táblázatban
számba vesszük, hogy miben nyilvánulnak meg az előnyök, és hogyan lehet a hátrányokat mérsékelni.
28.4. TÁBLÁZAT  Az iskolai értékelés előnyei és hátrányai

Előnyei

1. Fokozza a teljesítményt
2. Folyamatos tanulást biztosít
3. Visszajelzés a tanulóknak
4. Visszajelzés a tanárnak
5. Az ismétlést szolgálja
6. Siker esetén növeli az önértékelést
7. Informálja a szülőket

Hátrányai

1. Szorongást okoz
2. Fokozza a rivalizálást
3. Nem reális
4. Konfliktusforrás a tanár és a diákok közt
5. Időigényes
6. Kudarc esetén csökkenti az önértékelést
7. Csökkenti a kreativitást

Hét pozitív és hét negatív hatást veszünk számba, előrebocsátva azt is, hogy itt most alapvetően a jegyekkel való értékelés hatásaival foglalkozunk.
+ 1. Fokozza a teljesítményt  A vizsgálatok tanulsága szerint az értékelés minden eset-

ben fokozza a teljesítményt az értékelés nélküli csoportokhoz képest (P. Balogh – Gergencsik 1974). Ez összefügg azzal, hogy a viselkedés irányítása az iskolai gyakorlatban
alapvetően külső. Büntetések és jutalmak „járnak” tanulmányi munkáért már az első naptól kezdve, a különbség csupán annyi, hogy kezdetben piros pontokat, nyuszikat és oroszlánokat, később ötösöket lehet kapni. Sajnos az oktatásban meglehetősen kicsi tere marad az intrinzik motivációnak (vö. a 10. fejezettel).
+ 2. Folyamatos tanulást biztosít  A külső szabályozás eredményeként a jutalom vagy

a büntetés (feleltetés, röpdolgozat) veszélye egyenletesebbé teszi a tanulást. Ha a diákok
tudják, hogy csak bizonyos időszakonként van számonkérés, akkor a tanulás mennyisége
egyenetlenné válik, a dolgozat előtt sokat tanulnak, a dolgozat utáni időszakban szinte
semmit (Gage–Berliner 1984). Ezért a tanárok igyekeznek is a feleltetést és dolgozatokat
úgy időzíteni, hogy ne lehessen megúszni a nem készülést. A diákok a középiskolai tanulmányok során a külső kényszer hatására tanulnak, tipikusan mindig a következő napra
készülnek (Martonné 1988; N. Kollár – Martonné 2001). Az egyetemi tanulmányok
kezdetén a szorgalmi időszakban nincs külső kényszer a tanulásra. Sok diák a vizsgaidő-
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szakban szembesül azzal, hogy a nagy mennyiségű anyag megtanulásához nem elegendő
számára a vizsgák közti idő. Érdemes lenne már a középiskolában a nagyobb önállóságot
igénylő tanulási formákkal előkészíteni a tanulókat az egyetemi követelményeknek való
megfelelésre.
+ 3. Visszajelzés a tanulóknak + 4. Visszajelzés a tanárnak  A dolgozatokban, de akár a

feleleteknél kiderülő hiányosságok, meg nem értett anyagrészek fontos információkkal
szolgálhatnak arról, hogy a tanulók jó irányba haladnak-e a tanulás során. Sok tanulás-módszertani hiba korrigálható lenne, ha ezeket az információkat felhasználnánk.
A tömeges rossz teljesítmény azonban a tanárnak jelezheti azt is, hogy a diákok számára
nem megfelelő az a mód ahogy szervezi vagy tanítja az anyagot, esetleg a számonkérés
módszerével van baj (P. Balogh 1978).
+ 5. Az ismétlést szolgálja  Sokszor dilemma egy tanár számára, hogy mennyi időt

fordítson az ismeretek ellenőrzésére. Ilyenkor érdemes azt is mérlegelni, hogy milyen
formában szolgálja az ismeretek átismétlését az anyag számonkérése. Különösen nagy
szerepet érdemes szánni a hibák visszajelzésének és azon hiányosságok pótlásának, amelyekre a következő anyagrész épül.

+ 6. Siker esetén növeli az önértékelést  Ez elsősorban akkor következik be, ha a tanuló a saját erőfeszítéseinek és képességeinek tulajdonítja a teljesítményt (lásd 10. és 24.
fejezet).
+ 7. Informálja a szülőket  Nagy szerepe lehet a tanulmányok szempontjából (is, a nevelési szempontokon túl) a szóbeli értékelésnek és a szülőkkel való személyes kapcsolattartásnak. Azonban, ha az értékelés csak a számszerű eredményekre korlátozódik, akkor
a szülők még a tanulóknál is kevesebb támpontot kapnak a teljesítményproblémák kezeléséhez. A bizonyítvány a továbbtanuláshoz is információkat szolgáltat. Ezért lenne többek közt fontos, hogy az iskolák ne a saját követelményszintjükhöz, hanem országos standardhoz mérjék a tanulók teljesítményét.

Most tekintsük át a hét lehetséges negatív hatást.
– 1. Szorongást okoz  Ennek mértéke függ az egyén teljesítménymotivációjától (lásd
10. fejezet), a szorongásra való hajlamtól, de a számonkérés különböző formái sem egyformán megterhelőek mindenki számára. Az írásbeli vagy szóbeli felelés az extraverzió-introverzió személyiségdimenzió mentén különböző diákok számára eltérő nehézségi szintet jelent. Az extravertált tanulók általában jobban teljesítenek szóban, könnyebben használják fel a tanár visszajelzéseit, és kevésbé vált ki belőlük szorongást a társak
előtt való szereplés. Az introvertált tanulók számára viszont az írásbeli felelet, dolgozatírás a kedvezőbb forma (P. Balogh – Gergencsik 1974).
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– 2. Fokozza a rivalizálást  A tanulók egymással szembeni versengése elsősorban olyan

feleltetési és osztályozási gyakorlat mellett fokozódik nem kívánt mértékűvé, ahol az erőforrásokért meg kell küzdeni. Az egész osztálynak feltett kérdések és a jelentkezés alapján
való felelés tipikus példája ennek. Többen tudják a jó választ, sőt a tanár akkor elégedett, ha sok a jelentkező, de csak egyvalaki mondhatja el azt, amit tud. Érdemes ilyenkor arra a mozzanatra különösen figyelmet fordítani, hogy a többi diák kifejezetten abban érdekelt, hogy a felelő ne tudja jól a választ, mert ilyenkor újabb esélyt kap mindenki
a megszólalásra.
Az osztályzatoknak az egymáshoz mért teljesítmény alapján megállapított szintje
szintén alapja a rivalizálásnak. Ha csak bizonyos számú ötöst vagyunk hajlandóak adni,
és jó teljesítmény esetén feljebb visszük a követelményszintet, akkor a jó jegy feltétele,
hogy a többieknél jobbnak kell lenni.
Még inkább fokozott rivalizálás következik be olyankor, amikor csak a győztes kaphat
jutalmat. Ilyenkor csak az kaphat ötöst, aki elsőként vagy legjobban oldja meg a feladatot.
Ezek a helyzetek az egymással való zárt végű versenyre épülnek.
– 3. Nem reális  Nem csupán a jegyekkel kapcsolatos közvélekedés, hanem mérési

eredmények alapján is elmondhatjuk, hogy az iskolák által alkalmazott osztályzatok nem
azonos értékűek. Saját vizsgálatainkban például (N. Kollár 2001) azt találtuk, hogy a
nagy hírű, a magas túljelentkezés miatt a diákok közül válogatni tudó iskolákban az átlagos színvonalú iskolákhoz képest, valamint a tagozatos osztályokban a nem tagozatosokhoz képest sok esetben rosszabb osztályzatokat kapnak a diákok. Ez különösen akkor elgondolkodtató, amikor a matematika tagozatos diákok matematikából, a nyelv tagozatosok nyelvből kapnak gyengébb osztályzatokat, mint a párhuzamos nem tagozatos
osztályok diákjai. Ezért a diákok gyakran úgy vélik, hogy nem érdemes erős iskolába
menni, mert az egyetemi felvételihez a „vitt pontszámuk” nem tükrözi a tudásukat.
Nem csupán az alkalmazott mérce relativitása miatt nem pontosak az osztályzatok.
Vizsgálatok alapján azt tapasztalták, hogy ugyanaz a tanár ugyanarra a teljesítményre is
nagyon különböző értékeléseket adhat. Most tekintsünk el azoktól a 24. fejezetben tárgyalt torzító tényezőktől, amelyek a személyészlelést befolyásolják. A vizsgadolgozatok
értékelésében a tanulók személyétől függetlenül is elgondolkodtató különbségeket mutatnak a vizsgálatok. Franciaországban, ahol 20 fokú skálán osztályoznak, egy tanárral
három év után újra megítéltették ugyanazokat a természettudományos dolgozatokat, 37
dolgozatból 7-re született ugyanolyan osztályzat, a többi dolgozatnál 1–10 jegynyi eltérés is volt.
Több tanár összehasonlításában is hasonlóan változó értékelést találtak matematika
érettségi dolgozatok osztályzataiban. Hat tanárral megítéltetve 100 dolgozatot, 8–12 jegy
eltérést is találtak (P. Balogh 1978). Ezek a vizsgálatok, bár „régiek”, két szempontból is
figyelemre méltóak. Egyrészt, mert a könnyebben számszerűsíthető reáltárgyakkal kapcsolatosan mutattak ki változékonyságot az értékelésben, másrészt, mert választ adnak
arra a kérdésre, hogy megoldaná-e az osztályozással kapcsolatos problémákat, ha nem
ötfokú, hanem finomabb skálát használnánk.
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– 4. Konfliktusforrás a tanár és a diákok között  Ez két okra vezethető vissza. A tanulót

– jó esetben – érdekli az osztályzat, az önértékelésében szerepet játszik ez a teljesítményre adott visszajelzés, ezért „harcol” a jegyért. A gond a jegyek és az önértékelés viszonyában kétféleképpen jelentkezhet, egyrészt hogy a diákot elsősorban a jobb jegy, és nem a
jobb teljesítmény érdekli, a másik – és tanári szempontból nehezebben kezelhető probléma – a diák közömbössége az osztályzatokkal szemben, amit egyrészt a környezet érdektelensége, másrészt a tanult tehetetlenség érzése vált ki (P. Balogh 1978).
A konfliktus másik lehetséges forrása az értékelés körülményeinek és az osztályzatok
igazságosságának a kérdése.
Egy osztályban a diákok panaszt tettek az angoltanárra az igazgatónál, hogy jogtalanul íratott dolgozatot, mert nem jelentette be előre. A tanár azzal védekezett, hogy
órák óta olyan feladatokat oldanak meg, amik a dolgozatban szerepelnek, és folyamatosan utalt is rá, hogy ezek a dolgozat feladattípusai. A legérdekesebb a vita megoldására született „javaslat”, hogy a tanár jelentse be, hogy dolgozatot fognak írni, és ha
már egyszer bejelentette, akkor joga legyen akármelyik órán megíratni. Mintha a diá
kok érdeke a jegy, a tanáré meg a sakkban tartás lenne.
A példa jól mutatja, hogy az értékeléssel kapcsolatos konfliktusok sokszor a hatalmi kérdések és az eljárási szabályok körül bontakoznak ki: joga van-e a tanárnak számon kérni,
és mikor; lehet-e javítani; figyelembe lehet-e venni az osztályzatok átlagán kívül más
szempontot is; fölfelé vagy lefelé kell-e kerekíteni a 3,5-et; egyáltalán, az évközi jegyek-e
a meghatározóak; stb.
A kérdésekre adott válaszok, úgy gondoljuk, kevésbé fontosak, mint a világosan lefektetett követelmények és értékelési szempontok és a nyílt problémamegoldásra törekvő
kommunikáció a konfliktusok rendezésében. A vitákat csökkentheti az is, ha a tanári karon belül van egy viszonylag egységes elvárásrendszer.
– 5. Időigényes  A feleltetés a tanórák többségében 15-20 percet vesz el az órából. Nem

véletlenül használjuk a köznapi kifejezést, ami a veszteségre utal. A tananyag ismétlése, a
tanultak ellenőrzése és az értékelés fontos eleme a tanulási folyamatnak. Azt érdemes
mérlegelni, hogy olyan formákat találjunk, amelyek nem csupán az anyag mechanikus
ismétlését szolgálják, hanem minél több tanulót vonnak be aktívan ebbe az órai tevékenységbe, és a megértést szolgálják. A dolgozatok esetén külön érdemes odafigyelni, hogy a
hibázásokat használjuk fel arra, hogy megkeressük a homályos pontokat, és orientáljuk
a tanulókat a további tanulás módszereinek a megválasztásában.
– 6. Kudarc esetén csökkenti az önértékelést  Ebből a szempontból lényeges, hogy

van-e esély a teljesítmény javítására. Az év végi vizsga problémáját is érdemes mérlegelni.
Egyre több iskolában tartanak év végi vizsgát vagy „kis érettségit”. Amennyiben az év végi
jegyet ez a felelet döntően meghatározza, és nincs lehetőség a javítására, extrém módon
megnőhet a diákok szorongása. Ha azonban ez csupán egy lehetőség arra, hogy az év köz-
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beni rossz teljesítményt kijavítsuk, akkor a pozitív hatásai kerülhetnek előtérbe. A kudarc
önértékelést romboló hatása a tanár visszajelzéseitől is függ, amit alább a „homlokzatóvás” kérdéskörében mutatunk be.
– 7. Csökkenti a kreativitást  Ez összefüggésbe hozható az értékelés szorongást növelő

hatásával. Kísérleti bizonyítékok is vannak arra, hogy az eredeti ötletek megjelenését a
szorongás és a kudarcélmény gátolja. A gimnázium 12. évfolyamára járó tanulóknak a kísérlet első szakaszában szorongást mérő tesztet, majd egy (konvergens) gondolkodási
feladatot adtak. Egy hét múlva hamis visszajelzést adtak a diákoknak a teljesítményükről,
majd kreativitástesztet kellett megoldaniuk. A magas szintű szorongás rontotta a kreatív
teljesítményt, az alkatilag szorongóbb csoport éppúgy gyengébben teljesített, mint azok,
akik a teljesítményükről kapott hamis visszajelzés miatt éltek át kudarcérzést, és ez okozott náluk szorongást (Pléh 1981).

Még egyszer az értékelés és a tanulók énképének kapcsolatáról
Az énkép és az iskolai értékelés összefüggéseit már érintettük a 4. fejezetben, és foglalkoztunk azzal is, hogy a diák milyen attribúciókkal él, a teljesítményét külső vagy belső okokkal magyarázza (vö. a 24. fejezettel). Itt csupán a tanárok visszajelzéseivel kapcsolatban
szeretnénk egy szempontot kiemelni.
Nagy általánosságban a kudarc a teljesítmény csökkenését, a siker a teljesítménymotiváció és végső soron a teljesítmény növekedését eredményezi (10. fejezet). Egy gyenge
felelet vagy dolgozat kudarcot jelent a diáknak, ezt utólag a pedagógus nem tudja befolyásolni. Azt azonban igen, hogy ezt a diák hogyan értelmezze, milyen attribúciókat tegyen
ezzel kapcsolatban, azaz, hogy minek tulajdonítsa a rossz jegyet. Nem mindegy, hogy a
balszerencsét, a nem elegendő szorgalmát, a gyenge képességeit vagy a tanár pikkelését
tekinti a gyenge érdemjegy legfőbb okának. Azt, hogy végül a diák milyen magyarázatot
kapcsol egy rossz teljesítményhez, nagymértékben befolyásolja a tanár szóbeli és nem
verbális visszajelzése is. Ezzel kapcsolatban egy paradox hatást lehet megfigyelni.
A kudarc esetén a tanári reakció különböző érzéseket vált ki a diákokból. Tanárként
és diákként egyaránt azt szoktuk gondolni, hogy a diákoknak rossz, ha büntetjük, szidjuk őket. A siker vagy kudarc átélése esetén azonban ez nem egészen így van. Ha egy
diák rossz dolgozatot ír, és ilyenkor azt mondják neki: „Szegénykém, de sajnállak, hogy
ilyen rosszul sikerült a dolgozatod, biztos nagyon nehéz volt”, akkor azt kommunikáljuk
ezzel, hogy „Te ennyire voltál képes.” Ha viszont a tanár kifejezi a csalódottságát, vagy
akár a felháborodását azzal kapcsolatban, hogy egy diák jó képességei ellenére „Hogyan
írhatott ilyen csapnivaló dolgozatot!”, akkor ezzel a rosszallásunkon kívül azt is kifejezi,
hogy „Te egy tehetséges diák vagy, ennél sokkal többre lennél képes.” A tanári reakciók a
kudarcra a diákok önértékelését is befolyásolják. Azt tapasztalták, hogy az alacsony teljesítményt követő szimpátiamegnyilvánulások a tanár részéről – amelyek a diák önértékelésének a védelmében születnek – csökkentik a diákok önértékelését (Graham 1984;
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Hughes 1992). Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a kudarckezelés során együttérzésre, de ennek célja, hogy kifejezzük, megértjük, hogy a diák is dühös vagy
éppen csalódott. Tehát az érzelmi válaszára megértően reagálunk, a kudarc okát azonban
közösen keressük. A teljesítmény javítását ilyenkor az szolgálja, ha megtaláljuk azokat a
tényezőket, amelyek hozzájárultak a kudarchoz és a diák tud is rajtuk változtatni.
Az osztályzatok nemcsak a diákok önbecsülését befolyásolják, de hatással vannak arra
is, hogy milyen képet alakítanak ki róluk tanáraik, milyen elvárásokat támasztanak velük
szemben. Magyar diákok és osztályfőnökeik körében végzett vizsgálatban N. Kollár és
munkatársai azt találták, hogy a tanárok véleménye a tanulókról a tanulmányi eredmén�nyel mutatott szoros együtt járást. A jó bizonyítványt a tanárok a diák érdeklődésével és
terhelhetőségével azonosítják. A jól tanuló diákot érdeklődőbbnek és terhelhetőbbnek
tartják. A tanulmányi teljesítmény a diákok megítélésében központi szerepet kap. A rossz
tanulmányi teljesítményt az alulterheltséggel azonosítják. A jó jegyek és a kevesebb szabad idő a tanárok számára a képességnek megfelelő szintű teljesítmény jele (N. Kollár et
al. 1999; N. Kollár 2001).

Az osztályzatok és a tanár-diák viszony
A tanulmányi eredmény, közvetlenül kapcsolatba hozható azzal, hogy mennyire jó a kapcsolat a tanár és a diák közt. A diákok véleménye a tanáraikkal való viszonyukról pozitív
együtt járást mutat a tanulmányi eredményükkel (r = + 0,25), a jobb tanulók kedvezőbben nyilatkoztak a tanáraikkal való viszonyukról is. Három korosztályt, a 3., a 7. és a 11.
évfolyam diákjait vizsgálva, azt találták, hogy az életkor növekedésével romlik a kapcsolat. Ugyanakkor az is tény, hogy nemcsak az észlelt kapcsolatok, de a tanulmányi eredmények is drasztikusan csökkennek a 7. osztályra (N. Kollár 2001).
A tanár-diák viszony az értékelés hatékonyságát is nagymértékben befolyásolja. A személyre szabott értékelés és a diák motivációját fokozó szóbeli és nem verbális jelzések
fontosságát érdemes hangsúlyozni (P. Balogh 1978). Minél jobb és szorosabb a tanár és a
diák közti kapcsolat, annál nagyobb esélye van a pedagógusnak arra, hogy a visszajelzései
hatékonyak legyenek. Elgondolkodtató eredmény az osztálytermi megfigyelések alapján,
hogy a tanári megnyilvánulásokban a negatív visszajelzések dominálnak, ami a tanár-diák
kapcsolat romlásához vezet.


A FELELTETÉS: AZ ÉRTÉKELÉS „PROTOTÍPUSA”

A pedagógusok véleménye a feleltetésről
Egy fókuszcsoportos vizsgálatban pedagógusokat kérdeztek az értékelésről. A többségében középiskolai tanárokból álló csoportok a feleltetést elkerülhetetlen rossznak tartották. A feleltetés gyakorlatát egyrészt saját tanáraiktól, másrészt tapasztaltabb kollégáiktól
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28.2. KÉP  A jó fellépés fél siker
a felelésnél is

vették át. A feleltetést annak ellenére rendszeresen alkalmazták, hogy az egyetemi tanulmányaik során nem tanulták, és többüknek tudomása volt arról, hogy az angolszász oktatásban gyakorlatilag ismeretlen ez a módszer (Síklaki 2002). Itt jegyezzük meg, hogy az
angolban nincs is megfelelő kifejezés a feleltetésre.

A feleltetés hatása a tanulók énképére – a homlokzatóvás eszközei
A feleltetés mint kommunikációs aktus javíthatja és ronthatja is a tanulók önbecsülését,
és ez nem csupán a felelés sikerétől vagy kudarcától függ, hanem attól is, hogy milyen
üzenetet hordoz a felelés alkalmával zajló kommunikáció. Síklaki (2002) a feleltetések
során zajló párbeszédek elemzéséhez Goffman homlokzatvédelemmel kapcsolatos elképzelését használja szellemes elemzési keretül.
Goffman (1990) elképzelése szerint a kommunikáció során igyekszünk magunkról
egy bizonyos benyomást kialakítani az interakciós partnerekben. Ezt nevezi homlokzatnak. Ez a számunkra érzelmileg fontos tulajdonságainkat tartalmazza. A diák és a tanár
is szeretné fenntartani azt a képet magáról, amit fontosnak érez. Ez nem egy megjátszott
szerep, hanem a jó benyomásra törekvés. A homlokzat nem azonos az énideállal, de nem
is csupán a valós énképet tükrözi, hanem annál egy kicsivel előnyösebb képet fest („kell”
énkép, lásd 4. fejezet).
Ha például tanárként műveltnek, okosnak, a diákokkal törődőnek szeretnénk látszani, akkor ezért művelődünk, megfontoltan mondunk véleményt az osztály előtt, és törődünk is a diákokkal. Vagyis a homlokzat az a tulajdonságrendszer, amit szeretnénk, hogy
mások gondoljanak rólunk, és ami felé egyben törekszünk is. Ugyanígy a diákoknak is
megvan a maguk homlokzata. A feleltetés számukra azért kínos, mert közvetlenül veszélyeztetheti az okos, szorgalmas stb. diák homlokzatot. Előfordulhat azonban, hogy egy
adott osztályban nem a szorgalmas diák a legnépszerűbb és nem a tanulás a legfőbb nor-
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ma, hanem pl. a „laza, könnyed” stílus. Egy
ilyen közegben nem a „szorgalmas diák”
lesz a homlokzat, így az egész délutánt általában szorgalmasan végigtanuló diákok
határozottan titkolják, hogy a tudásuk kemény munka eredménye.
A homlokzat kétféle tulajdonságot tartalmaz: azokat amelyeket mutatni szeretnénk, ezt nevezzük pozitív homlokzatnak;
és azokat, amelyeket szeretnénk eltitkolni,
ezt nevezzük negatív homlokzatnak (pl. ne
gondolják rólunk, hogy hazugok vagyunk,
ne írják elő a felnőttek a 16 évesnek, hogy
mikor menjen haza stb.). A beszélgetőpartner részéről nyújtott pozitív udvariassági
gesztusok segítik a személyt abban, hogy
fenntartsa a homlokzatát. A negatív udvariassági gesztusok (pl. Nem szeretnélek
28.3. KÉP  Támogató légkörben még a magas
zavarni! Ha majd időt tudsz szakítani arra,
követelmények is teljesíthetők
hogy…) arra irányulnak, hogy a személy
megőrizze a cselekvési szabadságát.
A feleltetés során mind a diák, mind a tanár élhet a diák homlokzatát védő stratégiákkal, de Síklaki idézett vizsgálatában gyakran találunk homlokzatromboló stratégiákat is.
Mikor használunk homlokzatvédő stratégiát?  Ha egy helyzet a kommunikációs partner

homlokzatát veszélyezteti, akkor élhetünk a homlokzatvédő stratégiákkal (lásd 28.5. táblázat). Ezek lehetnek a csoport előtt zajló („mikrofonba mondott”) kommunikációk, vagy a
nyilvánosságot szándékosan kizáró („mikrofon mellé mondott”) kommunikatív aktusok.
A homlokzatvédő stratégiák segítenek abban, hogy a diák fenntartsa azt a képet önmagáról, amit mutatni szeretne. Néhány példa a gimnáziumi osztályban feleltetés közben
megfigyelt, homlokzatóvást célzó kommunikációs gesztusra (Síklaki 2002, 42.):

28.5. TÁBLÁZAT  Homlokzatvédő stratégiák

A tanár hatása a diák homlokzatára, amikor rosszul felel

Mikrofonba

orvoslás nélkül

Mikrofon mellé

nagy

<

orvoslással

pozitív
udvariasság
negatív
udvariasság

Ilyen ostobaságot még soha nem
hallottam!
Gondold át újra, és akkor biztos
eszedbe fog jutni!
Megfogalmazhatod a saját szavaiddal is!
Ezt majd óra után megbeszéljük

A homlokzatrombolás
kockázata

kicsi
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 „Lehet, hogy nem voltál itt, s persze nem emlékszel rá.”
 „Nem volt messze az ötöstől, de valahogy mégis. A felelet jó volt, csak ezt itt eltévesz-

tetted.”

Ha a kommunikációs partnerek között, aszimmetrikus viszony áll fenn, akkor a nagyobb
hatalommal rendelkező (a tanár) döntheti el, hogy milyen mértékben használ homlokzatvédő stratégiát. A döntést alapvetően három tényező befolyásolja:
 A

felek társadalmi távolsága. Minél közvetlenebb a viszony, annál inkább használhatunk nyílt, orvoslás nélküli kommunikációt. Ennek az is az oka, hogy ha jó a kapcsolat, akkor a másik fél „tudja”, hogy nem bántó célzattal fogalmazzuk meg a kritikát.
 A hatalmi helyzet. Ha aszimmetrikus a kapcsolat, a hatalmi helyzetben lévő élhet a
homlokzatromboló stratégiával, mint ahogy a példákból látszott, a tanárok időnként
élnek is vele. Ez azonban rontja a tanár-diák viszonyt. A fordítottját is érdemes hangsúlyozni, az udvariassági gesztusok a tanár részéről éppen azért nagyobb hatásúak,
mint ha egyenrangú felek közt zajlik a beszélgetés, mert a hatalma miatt nem várjuk
el, hogy ilyen gesztusokat tegyen. Ez viszont azt jelenti, hogy az őszinte együttérzés
kifejezése a tanár részéről nagy információtartalommal bír.
Az adott megfogalmazás ebben a kulturális környezetben mennyire számít tolakodásnak. Az osztályteremben például természetesnek vesszük, hogy a tanár megszabja,
miről és mennyi ideig beszélhetünk. „Most csak a fő témákat mondd el, amiről még
beszélnél!” Képzeljük el ugyanezt a mondatot a férj vagy feleség szájából a családi
vacsora közben!
Síklaki (2002) vizsgálatai alapján a homlokzatromboló stratégiák több csoportját különbözteti meg:
 A tanár csak egy jó választ fogad el: „Ez így nem pontos! Már nagyon sokszor meg-

beszéltük.” (Uo. 40.)

 Szókratészi kérdés abból a célból, hogy pontosan azt a megfogalmazást hallja, amit ő

tanított. Ilyenkor a tanár addig kérdez, míg az általa megfogalmazott formában nem
kapja meg a feleletet. Ebben a homlokzatromboló elem elsősorban az, hogy a tanár
a hatalmát hangsúlyozza a kérdésekkel (joga van előírni a formát is, nem csak a tartalmat).
 Gúnyolódás: „Bori, szerinted meddig kellett megtanulni ezt az anyagot mára? Jó, örülök, hogy egyetértesz velem.” (Uo. 40.)
 Személyre irányuló kritika: „Ez, úgy látszik, magas!” (Uo. 40.)
 A tekintély mindenáron való fenntartása. A diákok jelzésére, hogy kicsöngettek, a tanár reakciója: „Elnézést kérek. Örülök, hogy észrevettétek két perc után.” (Uo. 41.)
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A feleltetés alternatívái
A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése az egyik fontos érv a feleltetés mellett. Ha az iskolai
követelményeken, a sikeres felsőfokú tanulmányokhoz szükséges képességeken túlra tekintünk, és a munkahelyi követelményeket mérlegeljük, akkor még inkább világos ennek
szükségessége. A feleltetés a vele járó feszültség miatt még támogató tanári kommunikáció mellett sem optimális helyzet a társak előtti beszéd gyakorlására.
Azokat a beszédet igénylő természetes helyzeteket érdemes fokozottabb mértékben
felhasználni, ahol az osztálytársak számára is érdekes valódi információkat kell szóban
előadni. Ilyenek a kiselőadások, az érvelés a viták során, a csoportos feladatvégzés. Az alternatív iskolákban nem véletlenül biztosítanak nagyobb teret ezeknek a módszereknek.


HATALOMMAL VAGY ANÉLKÜL: KONFLIKTUSOK
ÉS KEZELÉSÜK AZ ISKOLÁBAN

Az emberi együttélés egyik elkerülhetetlen velejárója a konfliktus. A konfliktusok kialakulhatnak személyek között, egy személy és egy csoport között, csoportok között, valamint a személyen belül is (pl. szerepkonfliktus, motivációs konfliktusok). Jelen fejezetben nem térünk ki a csoportközi konfliktusra, azt bővebben a 22. fejezetben elemezzük.
Az emberek többsége szeretné elkerülni ezeket a feszült helyzeteket, vagy lecsökkenteni
a konfliktusok számát. Felfogásunk szerint a konfliktus egy próbatétel, olyan krízis, amelynek sikeres megoldása növeli önbecsülésünket, hozzájárulhat kapcsolataink fejlődéséhez.
Tanárként a konfliktuskezelés felelőssége még nagyobb, mert saját stratégiáink ebben az
esetben is modellként szolgálnak a tanítványok számára.

A konfliktusok forrásai a szervezetekben és az interperszonális
kapcsolatokban
A konfliktus szó a latin confligo ma már szimbolikus jelentésűvé vált kifejezésből származik. Eredetileg fegyveres összeütközésre utalt. A társas kapcsolatokban is előfordul olykor, hogy a konfliktust így oldjuk meg, de jellemzően az alkalmazott fegyverek ma már
inkább a szavak és a különböző viselkedési, környezeti változtatások.
A hatékony konfliktuskezelés első lépése annak megértése, hogy mi okozta a konfliktust, milyen szinten keletkezett. A szervezetek működésével és fejlesztésével foglalkozó
kutatók a lehetséges konfliktusforrások két formáját különítik el (Baron–Byrne 1994).
Az egyik a szervezeti okok, a másik a személyek közötti okok. Az egyes csoportok elemeit és
azok hatását a 28.1. ábra mutatja.
A kutatások kezdeti időszakában főleg a szervezeti okokra helyezték a hangsúlyt, de
a későbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy a munkahelyi konfliktusok kialakulásában a
személyes tényezőknek legalább olyan nagy szerepük van, mint a szervezeti okoknak. Az
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Szervezeti okok

Személyek közötti okok

Az anyagi előnyökért
folyó verseny

Hibás kommunikáció

Hatalmi különbségek

Hibás attribúciók

Nem tisztázott
felelősség
és döntéshozás
Egymásrautaltság
a munkában
28.1. ÁBRA  A munkahelyi
konfliktusok okai
(Baron–Byrne 1994 nyomán)



Versengést erősítő
jutalmazási rendszer

Konfliktus
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Sztereotípiák
Előítéletek
Irigység, ellenszenv
Méltánytalanság érzése

okok között nem lehet mesterségesen sorrendet felállítani. A szervezet funkciójától, felépítésétől, létszámától függően más-más gyakorisággal okoznak gondot a különböző típusú ellentétek.
Az iskolának mint szervezetnek megvannak a maga sajátos konfliktusforrásai. Ezek
rendszerezésében Horváth-Szabó Katalin munkájára támaszkodunk (Horváth-Szabó
1997). Az iskolai konfliktusok leggyakoribb forrásai:
 Érdek-szükséglet-cél konfliktusok. Ebben az esetben mindkét fél szeretne valamit elér-

ni, és ezek a célok látszólag vagy valóságosan ütköznek. Pl. a gyerek fecseg (figyelmet
akar kapni) – a tanár csendet szeretne (tanítani szeretne).
 Értékkonfliktusok. Ezek kialakulhatnak a személyes értékek, kulturális értékek, önértékelés mentén. Ha például egy tanár helyteleníti egy diáklány ruhaviseletét, testékszereit vagy tetoválását, az a személyes, kulturális értékek területe a tanár számára,
viszont a diáknak az önértékelését sérti, amennyiben a tanár ezt szóvá teszi.
 Strukturális konfliktusok. Ezek a szervezeten belül tisztázatlan jogkörök, kompetenciák, merev szabályok, eltérő szabályértelmezés miatt alakulnak ki leggyakrabban.
 Kapcsolati zavarból adódó konfliktusok. Ezek a konfliktusok a kapcsolatok eltérő értelmezéséből adódnak, különböző elvárások ütköznek. Többnyire a bizalom témakörét,
gyakran énképet érintenek. Pl. ha egy tanár szeretne beszélgetni egy tanítványával
az iskolán kívüli problémáiról, esetleg segítő szándékkal, de a diák (serdülő) úgy
ítéli meg, hogy ehhez semmi köze, az autonómia megsértéseként értelmezi a tanár
szándékát.
 Kommunikációs zavar alapú konfliktusok. Nem önállóan jelentkeznek általában. De
olykor a szavak súlyának eltérő értelmezése, a gesztusok túl- vagy alulértékelése áll a
hátterében. Pl. a serdülő arckifejezését, kínos mosolyát, vállrándítását a tanár lekezelésnek, tiszteletlenségnek értelmezi.
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 Hatalmi konfliktusok. Kinek mihez van joga? Ki kinek parancsolhat, mibe szólhat bele.

Pl. az osztályfőnök megtilthatja-e egy szaktárgyi versenyen való részvételt valamilyen
nevelési okból, büntetésből?
 Túlterheltségből, stresszhatásokból származó konfliktusok. Ez általános oka lehet például az impulzív, meggondolatlan kommunikációnak, ami megbánt valakit. Fontos
dolgok elfelejtésének, elhanyagolásának, ami vezethet érdek- vagy strukturális konfliktushoz. De indulatos viselkedés válthat ki hatalmi konfliktust is. A fokozott lelki
terhelés növeli mindenféle konfliktus kialakulásának esélyét.
A tantestületen belüli konfliktusok és azok kezelése alapvetően meghatározza az intézmény klímáját, légkörét. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a konfliktusoknak a következményei gyakran a gyerekeket is érintik. Érdemes ezért külön figyelmet szentelni ezek lehetséges forrásainak (Szalai 1988). Ezek leggyakrabban:
 A szerepkonfliktusok. (Ezekről már ejtettünk szót az előző részben.)
 A tanárok közötti versengésből (destruktív rivalizálás) adódó konfliktusok. (Pl. az egyik

szaktanár lerontja a másik tanár „kedvenc” diákjának jegyét, mert az sem adta meg a
jobbat az ő tanulójának.)
 A sikertelen nevelési módszerek által okozott konfliktusok. A tanárok frusztrációikat
gyakran egymás hibáztatásával vezetik le, hárítják el. Ha valaki nem boldogul egy osztállyal, nem ritka, hogy „megtámadja” az osztályfőnököt, és számon kéri rajta, hogy
miként vezeti az osztályt, miért nem neveli őket ilyen vagy olyan módon.
 A vezetővel való szembenállásból fakadó konfliktusok. Főként vezetőváltás, igazgatóválasztás idején erősödhetnek fel a tantestületen belüli ellentétek azok között, akik az
egyik, és akik esetleg a másik jelöltet támogatják.
 A külső kapcsolatokból adódó konfliktusok (pl. üzemeltető, szaktanácsadó, szülők).
Ezeknek a konfliktusoknak átmenetileg általában jó hatásuk van a tantestület légkörére. Ilyenkor a „külső ellenség” összekovácsolja a közösséget, szövetségessé teheti az
egyébként nem jó kapcsolatban lévő tagokat is.

A konfliktusok megoldására irányuló stratégiák
A konfliktus-szakirodalom legnagyobb része a munka- és szervezetpszichológia területéről származik, a megoldási stratégiák keresésének itt vannak a legnagyobb hagyományai.
Ezek között a modellek között azonban kevés olyat lehet találni, amely átültethető lenne
az iskolai konfliktusok területére is. Ilyen jellegű speciális vizsgálatokkal a tanítói nevelés
terén Ungárné Komoly Judit foglalkozott (Ungárné 1978). Kutatásaiban gazdag módszertani eszköztárat alkalmazva feltárta a tanítók nevelési stílusainak lehetséges formáit,
és ennek keretében kitért a konfliktusmegoldó stratégiák leírására is. Hipotetikus nevelési helyzetekre adott válaszok tartalomelemzésével a gyakorló pedagógusoknál öt konfliktusmegoldási típust különített el.
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 Agresszív megoldások: ide soroltak minden olyan választ, amelyben a tanár hatalmi po-

zíciójánál fogva maximálisan háttérbe szorítja a tanuló függetlenségét.
megoldások: minden olyan megnyilvánulás, amely valamilyen mértékben
korlátozza a gyerekek viselkedését, kijelöli a szabályokat, és utasít azok betartására,
de agresszió nélkül.
 Kooperatív megoldások: ide azok a válaszok tartoztak, amelyekben megnyilvánult a tanító együttműködési készsége, a konfliktusmegoldás során a közös megoldás keresésére irányuló erőfeszítés.
 Inerciás megoldások: amikor a tanító tehetetlennek, passzívnak bizonyult.
 Indifferens megoldások: ezek a megoldások érzelmileg közönyös, empátiát nélkülöző
megoldásokat tükröznek.
 Restriktív

Természetesen ezek a stratégiák szituációnként is változhatnak, illetve adott megoldás
ezek kombinációiból is kialakulhat. A legjellemzőbb megoldásmódok hozzájárulnak a
pedagógus nevelési stílusának alakulásához. Az alkalmazott konfliktuskezelési technikák
alapvető hatást gyakorolnak a tanítás légkörére, a pszichés klímára. Az agresszív-restriktív
megoldások félelmet keltenek, ilyen légkörben a gyerekek alacsonyabb rendűnek érzik
magukat, nagy fegyelemmel, de kevés önálló kezdeményezéssel, rossz hangulatban végzik a dolgukat. Ezek az eredmények nagymértékben összecsengnek White és Lippitt korábban már bemutatott kísérletének végkövetkeztetéseivel (White–Lippitt 1991).
Az ún. igénykonfliktusok megoldásának három lehetséges módját elemzi Gordon
(Gordon 2001).
I. módszer  Ennek a stratégiának Lewin nyomán az autokratikus nevet is adhatnánk.

Lényege, hogy a konfliktushelyzetben a másik fél (tanár, kolléga, főnök, házastárs stb.)
olyan megoldást választ, amely csak az ő igényeit elégíti ki, nem veszi figyelembe a vele
konfliktusban lévő egyén szükségleteit, sőt eléri, hogy az mondjon le róluk. Ezekben a
helyzetekben többnyire hatalmi eszközökkel él. Ennek eredménye általában a másik fél
elégedetlensége, legyőzöttségérzése, ami rontja a kapcsolatot és a későbbi együttműködés esélyeit.

II. módszer  Ezt nevezhetnénk engedékeny megoldásnak is. Ilyenkor az egyik fél le-

mond igényeiről, és hagyja, hogy a másik fél legyen a helyzet győztese.

A tanárok és a vezetők is gyakran ingadoznak az engedékenység és a szigor két végpontja
között, esetleg helyzetről helyzetre váltogatva a két megoldásmódot. Például egy bizonyos helyzetben engedékenynek mutatkoznak, majd úgy érzik, hogy nem eléggé határozott vezetők, és a következő helyzetben talán éppen az előző engedékenységre hivatkozva
hatalmi eszközökkel szereznek érvényt igazuknak. A két módszer váltogatására épülő
kapcsolatok dinamikája a „győztes-vesztes” filozófiára épül, ami hosszú távon fokozatosan felőrli mindkét fél pozitív érzéseit, kapcsolatukat.
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III. módszer  Ennek a „nyertes-nyertes” filozófia az alapja. Ilyenkor a konfliktusban

részt vevő felek egymás igényeit meghallgatva és létjogosultságát elfogadva nyílttá teszik
a problémát, és olyan megoldásokat keresnek, amelyek segítségével mindkét fél szükségletei kielégíthetők lesznek. Egyik fél sem várja el a másiktól, hogy csak azért mondjon le
egy számára fontos igényről, mert a hatalmi, az életkori, a nemi stb. különbség ezt diktálná. A kapcsolatok alapja egymás szükségleteinek kölcsönös tiszteletben tartása.
Az ilyen nevelés eredménye azonban sajnos nem közvetlenül, hanem hosszú távon válik
láthatóvá.
Végezetül bemutatjuk a konfliktusmegoldások egyik átfogó rendszerét, amely Thomas és Kilmann nevéhez fűződik. Szerintük az egyes megoldásmódok két dimenzió
mentén helyezhetők el. Az egyik azt mutatja, hogy a megoldás során milyen mértékben
éri el a személy saját céljait, a másik pedig arra utal, hogy a partner (másik fél) céljai milyen mértékben valósulnak meg. A célok érvényesülésének mértéke tesz különbséget az
egyes megoldások között (Hocker–Wilmot 1985). Az öt lehetséges stratégiát a 28.2. ábra
mutatja be.
A versengés esetében a személy úgy éri el a céljait, hogy nincs tekintettel a másik fél
szempontjaira. Ez hatalomorientált eljárás (Lewin: autokratikus, Gordon: I. módszer). Az
alkalmazkodás ennek ellentéte: maximális önalávetés a saját igények háttérbe szorításával.
Ez a nagyvonalúságtól a behódolásig sokféle alakot ölthet. Az elkerülés megnyilvánulhat
diplomatikus elhárításban, más időpontra tolásban vagy teljes visszahúzódásban. A kompromisszumkeresés átmenet az önalávetés és önérvényesítés között. Jelszava: „Ha te engedsz
az álláspontodból, akkor én is engedek az enyémből.” Így általában részlegesen mindkét fél
igényei teljesülnek, de bizonyos dolgokról le kell mondaniuk. A problémamegoldás során
a személy saját céljai elérésére törekszik, és közben maximálisan figyelembe veszi a partner
igényeit is. Ez azt jelenti, hogy olyan megoldást keresnek, amikor senkinek nem kell lemondani semelyik fontos igényéről. Ennek azonban feltétele a probléma megértése, mindkét fél
nyílt kommunikációja, amelyben nem leplezik valódi igényeiket.

28.2. ÁBRA  A konfliktusmegoldó stratégiák rendszere
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Minden ember él szinte mindegyik megoldásmóddal, amelyek közül nem lehet egy univerzális megoldást választani. Fontos, hogy az egyén, a szituáció és a partner sajátosságaiból
kiindulva képesek legyünk a legalkalmasabb módot megtalálni. Az igazi veszélyt az jelenti,
ha egy személy (vagy egy nevelő) leragad valamelyik megoldásnál, és mindig azt részesíti
előnyben, függetlenül attól, hogy milyen a helyzet vagy milyen a partner hozzáállása. Ennek
megfelelően, aki leggyakrabban hatalmi megoldásokkal dolgozik, attól félni fognak, aki viszont minden konfliktusban az elkerülést használja, az erősen frusztrálja a környezetét, akik
nem találnak benne partnerre a problémák megoldásához. Hasonlóképpen negatív hatású az
egyoldalúan alkalmazkodó viselkedés is. Ez kedvező a környezetnek, de kifejezetten egészségkárosító lehet a személynek, aki így minden helyzetben vesztes marad. A kompromis�szumkeresés gyakran nagyon adaptív stratégia, de ha valaki olyan helyzetben is kompromis�szummal éri be, amikor a valódi megoldás is elérhető volna, akkor mindkét fél veszít valamit.
A problémamegoldó hozzáállásnak kevés hátránya van, de fontos, hogy felismerjük, ha nincs
rá lehetőség (pl. túl kevés az idő, krízishelyzet van), vagy a másik fél nem partner ebben, és akkor a saját érdekünkben, esetleg az általunk képviselt személyek érdekében váltsunk stratégiát.


TANÁR-DIÁK VISZONY AZ ALTERNATÍV ISKOLÁKBAN

Az alternatív iskolák egyik szembetűnő jellemzője, hogy a szokásostól eltérően definiálják a tanár-diák viszonyt. Nagy hangsúlyt helyeznek a személyes kapcsolatra és a diákokkal való egyénre szabott bánásmódra. Ebben az alfejezetben nem célunk sem az alternatív
iskolák általános jellemzőinek, sem az alternatív iskolák irányzatainak teljes körű bemutatása, ezzel reményeink szerint minden tanárjelölt találkozik a pedagógiai tanulmányai
során. Az itt bemutatásra kerülő irányzatok is csupán kiragadott példák a gazdag kínálatból. Éppen ezekre azért esett a választásunk, mert itt a tanár-diák kapcsolat szempontjából lényeges sajátosságokkal találkozhatunk, amelyek – úgy véljük – mintául szolgálhatnak „nem alternatív” iskolai körülmények között is.
Bár a fő hangsúlyt a tanár-diák viszonyra helyezzük, az érthetőség kedvéért elkerülhetetlenül ki kell térnünk az egyes irányzatok egyéb jellemzőire is.
Az irányzatok egy része elméletileg tudatosan kidolgozott elvekre épül, ilyen a most
tárgyaltak közül a Rogers-, a Waldorf- és a Freinet-iskola. Mások a pedagógiai gyakorlat talaján jöttek létre: Montessori, Kincskereső, de ezek hatásmechanizmusa is jól nyomon követhető az eddigiekben ismertetett pszichológiai elvek alapján. Ezért bemutatjuk,
hogy milyen pszichés mechanizmusok állnak ezek hátterében.

A humanisztikus pszichológia alapelvei és a Rogers-iskola
Alapelvek  Carl Rogers (1986) a humanisztikus szemlélet alapján feltételezi, hogy

megfelelő légkört teremtve, a személyek hozzásegíthetők ahhoz, hogy személyiségük optimális irányba fejlődjön (vö. a 4. és 18. fejezettel). Rogers a terápiás tapasztalatokból in-
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28.4. KÉP  Rendhagyó körülmények között is lehet hatékonyan tanulni

dult ki, és úgy találta, három viselkedési alapelv fogalmazható meg: a hitelesség, az elfogadás és az empátia. Ezek azok az alapvető jellemzők, amelyek a terapeuta viselkedésében
szükségesek ahhoz, hogy a kliens számára megfelelő légkört teremtsen. Nemcsak a terápiás helyzetben, hanem a tanár-diák viszonyban és a mindennapi érintkezésben is ezek
azok a tulajdonságok, amelyek segítik a partnert az optimális önfejlesztés elérésére.
A hitelesség azt jelenti, hogy a tanár őszintén, önmagát vállalva viselkedjen. Vállalja saját érzelmeit, és álljon ki az elveiért. Ha egy tanárnak fontos, amit tanít, érdekesnek tartja
a saját tárgyát, akkor képes igazán érdeklődést kelteni. Az érzelmek megjátszása, a hamis
elfogadás vagy az érdeklődés tettetése viszont disszonáns hatást kelt, mert a nem verbális
jelzéseink ellentétesek a nyílt kommunikációval.
Az elfogadás és a tanítványokba vetett bizalom segíti a diákokat abban, hogy maguk is
egyre inkább higgyenek a saját képességeikben. Az érzelmek vagy a viselkedés elfogadása
nem azt jelenti, hogy a tanárnak mindig egyet is kell értenie a diákokkal vagy helyeselnie kell a viselkedésüket. Ez csupán annak az elfogadása, hogy az adott helyzet belőlük
milyen érzelmi reakciót, milyen viselkedést váltott ki. Ez talán a legizgalmasabb pontja a
rogersi szemléletnek. Az elfogadás azt jelzi a másik számára, hogy nem kell félnie. Lehet,
hogy a másik fél viselkedésével nem ért egyet, de képes elfogadni, hogy a másik személy
az adott helyzetben erre a reakcióra volt képes, ez tűnt számára célszerűnek. Ugyanakkor
a másikba vetett bizalom azt is jelzi, hogy a legközelebbi alkalommal képesnek tartjuk a
személyt arra, hogy sikeresebben oldja meg a helyzetet. Így az elfogadás éppen viselkedésváltozáshoz vezet el. Ha nem akarjuk kívülről megváltoztatni a személyt, hanem rá
tudjuk bízni, hogy a saját dolgaiban felelős döntéseket hozzon, akkor hozzá is segítjük
ahhoz, hogy változzon.

28. A tanári szerep, a V ezetés és a tekintély problémái



447

Az empátia, a másik fél helyzetének átérzése segíti az elfogadást, és lehetővé teszi a tanár számára is, hogy támogatni tudja a diákot, amikor segítségre szorul. Ezt nem csupán
belülről kell érezni, hanem ki is kell azt fejezni, hogy megértjük a másikat. Rogers (1986)
gyakorlatából való egy szemléletes példa az empatikus visszajelzésre, Gordon szavaival:
„értő figyelemre” (Gordon 2001), ami a segítségnyújtás legfőbb eszköze.
Egy kisfiú sorozatosan agresszív volt, káromkodott, míg végül az igazgató elvesztette
a türelmét, és megpofozta. A fiú agyagból megformálta az igazgatót, majd letépte a
figura fejét. Rogers ezt így fogalmazta meg: „Ugye, néha úgy érzed, hogy szeretnéd
lecsavarni az igazgató fejét, olyan mérges vagy rá?” (1986, 59.) Az empátia és az értékelés nélküli visszajelzés segíti az érzelmileg nehéz helyzetben lévő gyereket, hogy
megoldja a helyzetet. Fontos látni, hogy az empátia az érzelmek megértésére vonatkozik, és nem jelenti azt, hogy helyeseljük is azt a viselkedést, amihez ezek az érzelmek vezettek (pl. az agressziót).
A humanisztikus pszichológia alapelveiből az iskolai oktatás számára gyakorlati következmények vonhatók le (Gage–Berliner 1984):
 A

belső motiváció alapvető fontosságú. A tanulók azt tanulhatják, amire szükségük
van, és amit ők szeretnének megtanulni. A gyerekek az iskolába lépéskor érdeklődőek, ezt az alapvető kíváncsiságot kell hogy kielégítse az iskola, és akkor fenn is marad
az érdeklődés, amire felépíthető az oktatás.
 A munkájuk sikerességét és eredményességét saját maguknak kell megítélni, és az ítéletük önmagukról az egyetlen hiteles mércéje a teljesítménynek. A gyerekek aktuális
teljesítményének megítélésében az egyéni haladás üteme a lényeges, és nem az, hogy
egy elképzelt követelményhez vagy az osztálytársakhoz képest hogyan teljesít a gyerek. Még a többiekhez képest kiváló teljesítmény esetén is érdemes feltenni a kérdést,
hogy ez-e az elérhető maximum a gyerek jelenlegi helyzetében, és lehet, hogy egy
szerény teljesítmény is nagy előrehaladást jelez.
 A tanításban sokkal fontosabb cél, hogy a diákok megtanuljanak tanulni, mint az,
hogy nagy mennyiségű információt sajátítsanak el. A világ rendkívüli mértékben
változik napjainkban. Az akadémikus tudás túlnyomó része is elavul néhány év alatt.
Ezért a sikeres alkalmazkodáshoz a tanulás képessége és igénye szükséges.
 Az érzelmek megértésének és szabályozásának elsajátítása ugyanolyan fontos, mint a
gondolkodás fejlesztése. Az oktatásban szerepet kap a saját érzelmek átélése, a negatív
érzelmek kezelése és az empátiás gyakorlatok.
 A tanulás alapfeltétele a szorongásmentes légkör.
A Rogers-iskola gyakorlata  A humanisztikus pszichológia alapelveit Rogers először sa-

ját egyetemi csoportjainak oktatása során alkalmazta. Később főiskolákat szerveztek,
amelyek ezeket az elveket tekintik alapvetőnek. Budapesten közel tíz éve alakult az első
ilyen típusú 12 osztályos iskola (Csizmazia 1995).
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Rogers a tanításban az egyéni szükségletekhez igazított módszereket tartja célravezetőnek. Ez az egyéni igények iránti megértés és a személyiség tisztelete odáig terjed, hogy
úgy véli, minden tanárnak a saját személyiségének megfelelő egyéni metódusokat kell
megtalálnia. Ugyanakkor vannak általánosan célravezető eljárások:
 Egyéni

érdeklődésnek megfelelő tananyag oktatása. Ehhez nagy segítség a valódi
problémák feldolgozása. A gyerekeket olyan helyzetek elé kell állítani, ahol tényleges
kérdéseket kell megoldani. Ilyenkor a tanulás egy megoldandó problémához szükséges ismeretek elsajátítása.
Mindnyájunk számára ismerős példa erre a számítógépes szövegszerkesztés. Talán el
se tudnánk képzelni unalmasabb „tananyagot”, mint ezeknek a szabályoknak az elsajátítását. Ha azonban valamilyen célra, pl. iskolaújság szerkesztésére szeretnénk használni, akkor érdeklődéssel tanuljuk meg.

 Támaszkodni kell a diákok saját élethelyzetére, ami tanulnivalót és megoldandó szituá-

ciókat vet fel. Ugyanakkor meg is lehet ismertetni őket izgalmas kérdésekkel, melyekre
a választ nekik kell megtalálni. Ilyen helyzet lehet például a középiskolai nyári szakmai
gyakorlat, ahol a gyerekeket egy-egy szakember mellé osztják be, hogy vele dolgozzon,
és a gyerekek saját érdeklődési körük szerint választják ki, hogy ki mellé kerüljenek.
 A források biztosítása. A gyerekek által választott problémák esetén is minél inkább
meg kell könnyíteni a források elérhetőségét. A szükséges cikkek fénymásolatától
a könyveken át a kompetens szakemberekkel való találkozás lehetőségéig. A tudás
egyik legfontosabb forrása maga a tanár. Az oktatás alapvetően egyéni tanulásra épít,
de intenzív és személyes kapcsolat van a tanár és a diákok közt.
 Szerződések. A diákok maguk tűzik ki az elérendő célokat és a határidőket is, de megállapodnak a tanárral, hogy az adott terv teljesítése esetén milyen minősítést érdemelnek majd. Lehet közepes, jó vagy jeles szintű feladatot is vállalni. Először rövid távú
szerződéseket kötnek, később hosszabbakat. Se a túl könnyű, se a túl nehéz szerződés
nem ösztönöz kellő mértékben.
 Mind az egyéni, mind a csoportos munkavégzés során folyamatosan beszámolnak a
munka előrehaladásának üteméről. Folyamatos kontroll működik így, de nem a tanár
ellenőriz, hanem a diákok jelentik, hogy hogyan haladnak.
 Nem mindenkivel kötnek egyforma szerződéseket. Maga a szerződéskötés és a szabadság biztosítása is fokozatosan történik. Először egy-két diákkal kötnek rövid távú
szerződést – kiselőadás, anyaggyűjtés stb. –, és fokozatosan egyre több diákkal. Nem
minden diák örül a szabadságnak, van, aki jobban és szívesebben dolgozik, ha vezetik.
 A harmonikus tanár-diák viszony feltétele a tanár részéről az empátia, a hitelesség és
az elfogadás. A jó viszony kialakításához a tanév elején pár napos kommunikációs
tréningen vesznek részt együtt a tanárok és a diákok, ami segíti az őszinte, kölcsönös
tiszteleten alapuló viszony kialakulását.
 A teljesítmény értékelését a diákok maguk végzik, és a tanárral megbeszélik.
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Rogers az egyetemi csoportjában az egyéni érdeklődésnek megfelelő tananyag kialakítását és az értékelést a követelményeken keresztül biztosította. A hallgatóknak irodalomjegyzéket kellett összeállítani az év elején azokról a művekről, amelyeket a kurzus keretében el szándékoznak olvasni. Visszatérő tapasztalat, hogy a hallgatók általában többet
vállalnak el önként, mint amennyit a tanár adna fel nekik.
Ezekről a művekről év végén olvasónaplót kell készíteni, amelyben a diáknak a véleményét kell megírnia az olvasottakkal kapcsolatban, és azt, hogy hogyan olvasta el (pl.
kijegyzeteltem, két fejezetet átlapoztam, mert unalmas volt, csak a főcímeket és a példákat néztem át stb.). Ezenkívül a saját személyes élményt, hogy ő maga változott-e a kurzus során, és ha igen, miben? Értékelést a saját munkáról: mennyire elégedett magával,
és hányast adna? Végül visszajelzést arról, hogy milyennek találta magát a kurzust. Elsőre
talán szokatlan az értékelésnek ez a formája, de Rogers tapasztalata az volt, hogy a diákok
felelősségteljesen végzik ilyen feltételek mellett a feladataikat, és inkább alulértékelik a
saját teljesítményüket a tanár ítéletéhez képest.
Sok tereptanulmány tanulsága alapján ennek az oktatásnak számos előnye van (Rogers 1986). A tanárok és diákok involváltsága nő. Aktívabbak, érdeklődőbbek, nyitottabbak a tanulás iránt, intellektuális teljesítményük nagyobb, önértékelésük magasabb.
A humanisztikus oktatás bevezetésekor a feszültség pár hétig nő, mivel hozzá kell szokni
az új helyzethez, és a szabad légkör kedvez a véleménynyilvánításnak és az érzelmek kimutatásának.
A módszer sikere a tanárok megfelelő magatartásától függ, ezért fokozottan hangsúlyozni kell a tanárképzés fontosságát.

Kincskereső iskola
A Budapesten működő Kincskereső iskola nem tartozik egy reformirányzathoz sem. Talán furcsának is tűnik, hogy a „nagy reformpedagógiákkal” együtt említjük. Az iskola működési elvei sok szempontból rokoníthatók a humanisztikus iskolákéval, és a tanár-diák
kapcsolat szempontjából is van egy-két említésre méltó sajátossága.
A tanár-diák viszonyra itt is a nyílt kommunikáció, a másik fél elfogadása a legjellemzőbb. Újdonsága azonban az önismeret tudatos és módszeres fejlesztése a viselkedés
és az ezt kísérő érzelmek nyílt megbeszélésével. A pedagógus nyíltan mond véleményt,
és a szabályok állításában jelentős szerepe van, de a diákokkal együtt alakítják ki a szabályokat, és nagy hangsúlyt kap a szabályok ésszerűségének, a társak szempontjainak a
megbeszélése.
A tanár nem verbális jelzésekkel is segíti a szabályok betartását, az osztálybeli történéseket sokszor egyezményes jelzésekkel szabályozzák. Például a nyugtalan, rendetlenkedő
gyerek padjára, kezére vagy fejére helyezett tanári kéz jelzi a gyereknek, hogy folytassa a
munkát. Az utasítás nyomatékos ismétlése lehalkított hangon történik, a suttogás az erős
helytelenítést fejezi ki (Winkler 2001).
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A tanár szerepe, éppúgy, mint a Rogers-iskolában, itt is a diák fejlődésének és az önkontroll kialakításának a segítése a büntetés és jutalmazás helyett.
Az értékelés az első három évben nem jegyekkel, hanem szöveges értékelőlapon
történik, ahol a gyerek érdeklődése a világ dolgai iránt szintén minősítendő szempont.
A gyerekek előbb maguk ítélik meg a saját teljesítményüket, majd a tanító is értékeli őket.
Ami az értékelésben talán ennél is lényegesebb, hogy ennek a tartalma mindig pozitív.
Objektíven megítéli ugyan a pillanatnyi teljesítményt, de ennél nagyobb hangsúlyt kap
az erősségek kiemelése és a fejlődés segítése.
Az oktatás itt is nagymértékben épít a gyerekek spontán érdeklődésére. Az olvasás
tanítása során például szándékosan a gyerekek addigi ismereteit használja fel és építi tovább. Abból építkeznek, amit a diák már tud, gyűjtögetik a már ismerős feliratokat, szavakat, ezekből lépnek tovább.
A problémaérzékenység fejlesztését szolgálja, hogy a tananyagot élő, a mindennapi
tapasztalatokhoz köthető problémák megvitatásán keresztül sajátítják el. A gyerekek
egy-egy matematikapélda megoldása során az érvelési technikát és az egymásra figyelést
is gyakorolják.
Rendszeres, de önkéntes feladata a gyerekeknek a „kincsgyűjtés”, tetszőleges témakörben az őket érdeklő vagy az osztálytársak körében érdeklődésre számot tartó anyagokról beszámolás az osztályban.

Waldorf-iskola
Az iskola koncepcióját Rudolf Steiner dolgozta ki, akinek filozófiai nézetei (antropozófia) alapvető szerepet játszottak az oktatás és nevelés céljainak meghatározásában. Talán
helyesebb is a sorrendet felcserélnünk, és a nevelésre helyeznünk a hangsúlyt. Az ember
fizikai, biológiai, érzelmi és szellemi fejlődésének harmóniáját tartja fontosnak, és ezért
nagy hangsúlyt kap az érzékletek fejlesztése, az érzelmi, mozgásos és művészeti nevelés a
Waldorf-iskolákban (Carlgren 1992).
A pedagógusnak központi szerepe van a Waldorf-iskolában. Az osztályt első osztálytól nyolcadikig viszi egy osztálytanító, aki a személyes kapcsolat révén van hatással a tanulókra. Ez a személyesség talán legjobban az értékelés formáiban jut kifejezésre. Osztályzatok helyett időszakonként szöveges értékelést kapnak a diákok, melyben az érzelmi
életükkel, élményeikkel kapcsolatos reflexiók éppúgy megjelennek, mint a teljesítményre bátorítás. Nem ritka ezekben az iskolákban, hogy a tanár visszajelzése is művészi formát ölt, például egy verssel fejezi ki a mondanivalóját.
A nevelést Steiner művészetnek tartja, amelyben a tanuló igényeire való ráhangolódás, a tanár empátiája, az erőszakmentes légkör, az adott tanuló fejlődési szintjéhez alkalmazkodás biztosítja a gyermekek fejlődését.
Az oktatás ritmusa a gyerekek igényeinek figyelembevételével alakul ki. Az oktatás
egyéves ritmus szerint zajlik, amiben az ünnepek is hangsúlyos szerepet töltenek be.
A tantárgyakat a készségtárgyak – ének, zene, nyelvoktatás, euritmia (a Waldorf-pedagó-
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gia tantárgya: zene és beszédhangok mozgásban való kifejezése) – kivételével epochális
formában tanítják. Egy-egy témakörrel foglalkoznak egy 3-4 hetes időszakban, ami lehetővé teszi a sokoldalú megközelítést és a témában való elmélyülést.

Montessori-pedagógia
A Montessori-pedagógia különösen érdekes abból a szempontból, hogy alapelvei alapvető egyezést mutatnak Piaget kognitívfejlődés-elméletével. Az iskola koncepciója és
Piaget elmélete egy időben fogalmazódtak meg, anélkül hogy az elmélet és a gyakorlat
szembesítése megtörtént volna.
Maria Montessori a 20. század elején dolgozta ki pedagógiai gyakorlatát (Montessori
1994). Mint orvos abban a korban nőként nehezen kapott állást, és egy Róma környéki,
iskolázatlan, csellengő gyerekeknek létesített intézetben alkalmazták. Itt a gyerekeket írásra,
olvasásra próbálták oktatni, de a gyakran enyhén értelmi fogyatékos és ingerszegény környezetből kikerült gyerekek a hagyományos módszerekkel nem voltak oktathatók. Így alakultak
ki a sajátos Montessori-alapelvek. Olyan módszereket keresve, amelyekkel ezek a gyerekek
is sikerrel képezhetők, nagy hangsúlyt fektetett a szenzoros tapasztalatszerzésre. Minél változatosabb érzékszervi ingereket igyekezett biztosítani a gyerekeknek. Különböző tapintási
ingereket nyújtó készleteket szerkesztett, dörzspapír, bársony, selyem stb. segítették az érzékszervi tapasztalatok szerzését. A különböző anyagból készült, változatos felületű térbeli betűkészlet segíti például az olvasás-írás tanulását. Fontos szerepet kapott a fonás, a hajtogatás.
Másik lényeges alapelv a gyerekek aktivitására alapozott oktatás. A tanulóknak – illetve már az óvodásoknak is – gondosan szerkesztett játékkészleteket bocsátanak rendelkezésükre, megmutatva nekik a „játékokban” rejlő lehetőségeket, és a gyerek spontán
érdeklődésére bízzák, hogy mivel akar aktuálisan foglalkozni. A játékszerek nagyon vonzóak, esztétikus kivitelűek, és kifejezetten intellektuális élvezetet nyújtanak. Feltételezik,
hogy a gyermek a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat részesíti előnyben, azokat, amelyek optimális nehézségűek a fejlődés számára.
A pedagógus szerepe ebben a környezetben egyrészt az életkornak és szellemi fejlettségnek megfelelő eszközök biztosítása, másrészt a speciális fejlesztési célokra készített
eszközök szabályos használatának a megtanítása.
A rend fontos szerepet játszik az elképzelésben. A gyermekek szabadon és önállóan
választhatják ki, hogy melyik eszközzel akarnak tevékenykedni. Maguk veszik le a polcokról a készleteket, és használat után elvárják tőlük, hogy rendbe rakva vissza is tegyék.
Ehhez a Montessori-óvodákban és -iskolákban – és a nyomukban ma már nekünk természetesnek tűnő módon mindenütt – gyerekméretű bútorokat, a gyerekek által elérhető
játékpolcokat használnak (Kiss–Szirt 1992).
A gyerekektől elvárják a környezet rendben tartását. Az önkiszolgálás, mosdóhasználat, terítés, öltözködés szintén fontos cél, ehhez méretre alakított mosdóberendezést először a Montessori-intézményekben alakítottak ki, a naposi feladatok adása, ami ma már
minden óvodában természetes, szintén ennek az elképzelésnek a szerves része.
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Piaget (lásd 14. fejezet) elméleti megállapításainak legfőbb gyakorlati konzekvenciája
az, hogy az adott gondolkodási szinthez kell igazítani a tanítás módját. A gyakorlati tapasztalatok gyűjtése a tanulásban központi szerepű. Iskoláskor előtt ez elengedhetetlen
feltétele az ismeretek értő elsajátításának, de a szemléletvezérelt gondolkodás miatt az
első négy osztályban is elkerülhetetlen az eszközhasználat, a tárgyakon elvégzett logikai
műveletek végzése. Idősebb korban a könnyebb és már gyakorlatban elsajátított tananyag
esetén használhatók a szimbólumok, mint például a számok, a geometriai vagy nyelvtani fogalmak, de nehezebb témák esetén a szemléletes oktatáshoz vagy akár a konkrét
cselekvéshez kell visszanyúlni. Montessori pedagógiája megfordítja a gondolkodás irányát: nem azt nézi, hogy kell-e a megértéshez gyakorlati cselekvés, hanem az ismeretszerzéshez eleve olyan feltételeket biztosít, amelyek révén a gondolkodási műveleteket
gyakorlati feladatok keretében végzik a tanulók. Ezért ez a módszer egyaránt használható
értelmileg akadályoztatott és átlag fölötti értelmi képességű gyerekeknél is. Nem véletlen,
hogy a Montessori-intézményekben a kezdetektől fogva találkozhatunk a szellemi fogyatékosok integrált nevelésével.

Freinet-iskola
A Freinet-oktatás története különösen érdekes abból a szempontjából, hogy miért alakult ki ez a pedagógiai koncepció. Freinet, aki tanító volt, az első világháborúban szerzett
sérülése miatt keresett olyan módszereket a tanításban, amelyek a hagyományos frontális
oktatás helyett fizikailag kevésbé megterhelőek a számára. Ezt azért tartjuk igazán elgondolkodtatónak, mert a ma a magyar oktatásban (is) túlzottan nagy szerepet kapó frontális oktatás mellett szóló legfőbb érv a tanárok számára éppen az egyszerű, könnyen kivitelezhető volta, szemben a sok munkát igénylő egyénre szabott vagy csoportmunkával.
Freinet koncepciójának két vonását emeljük ki: a tényleges munkavégzést és a természetközelséget.
A gyermekek életét sokszor szembeállítjuk a felnőttekével abból a szempontból, hogy
a gyerek fő tevékenysége a játék, szemben a felnőttek „igazi” tevékenységeivel. Freinet
úgy gondolta, hogy a gyermekek fejlődése szempontjából kifejezetten hasznos, ha nem
úgy tesznek, mintha a felnőttek tevékenységét folytatnák, hanem lehetőséget biztosítunk
számukra, hogy igazi eszközökkel valóban meg is tegyék azokat. Igazi lisztből és cukorból
ehető süteményt süssenek, éles fűrésszel fából madáretetőt, nyomdával iskolaújságot készítsenek, és ezeket a rendeltetésüknek megfelelően valóban használják is.
Miért jó ez? Alapvetően két okból. Egyrészt a tényleges tevékenység fegyelmezi, neveli a gyereket. A süteményt nem lehet félbehagyni, mert tönkremegy, az anyagok visszajelzést adnak a munka színvonaláról, a borsófőzelék leég, ha nem keverjük, ha a madár
etető oldalai pontatlanok, nem lehet összeilleszteni a házikót. Másrészt Freinet szerint a
gyermekek számára kifejezetten vonzó a felnőttek világa, szívesen és élvezettel vesznek
részt a felnőttes tevékenységekben.
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Ez a reformpedagógiai irányzat a Montessori-pedagógiához hasonlóan szintén olyan,
aminek elemeivel kisebb vagy nagyobb mértékben mindnyájan találkoztunk. Sokunknak
volt egy ágyása a nagymama kertjében, vagy akár az óvodában, ahol kedvünkre ültethettünk: neveltünk borsót, virágokat és két-három eperpalántát. A sorok írója a konyhában
azzal a gyerekkéz méretéhez igazított sodrófával dolgozott kislánykorában a családi süteménykészítésnél, amit a saját nagyanyjától örökölt, aki éppen a 20. század elején, a reformpedagógiák térhódításakor volt gyerek. Miért érdekes ez? Mert ez a konyhai eszköz
olyan minőségben készült, hogy a mai napig használatban van, és generációkon keresztül nemcsak lehetőséget biztosít, de hívogat is kisgyermekkortól arra, hogy a konyhában
egyenrangú félként vegyen részt a gyermek a süteménykészítésben.
A Freinet-óvodákban ennek fényében nem játszó-, hanem „dolgozó”-sarkokat találunk: barkács-, konyha-, zenesarkot, igazi eszközökkel, hangszerekkel, és színpadot, ahol
valódi előadások készülnek igazi közönségnek.
Az iskolában is több olyan tevékenység bukkan fel, ami Freinet munkásságának köszönhető – az iskolaújság, a technikaórán készített valódi használati tárgyak, az iskolaudvarban vagy az iskola környékén a gyermekek által ültetett és gondozott (!) fák ennek
a koncepciónak a megvalósulásai.
A természetközelség több formában is megjelenik a tevékenységekben. Az évszakokhoz igazodó tevékenységek – pl. gyümölcsszedés és befőzés –, a természetben való közvetlen információszerzés, a környező táj növény- és állatvilágának megismerése és a kertgondozás fontos része a Freinet-oktatásnak.
Mi a pedagógus szerepe ebben az óvodában és iskolában? Egyrészt segítséget nyújt a
gyermekeknek ahhoz, hogy a szükséges eszközök használatát elsajátítsák, másrészt tanácsokat ad a tervek megvalósításához, és nem utolsósorban abban segít, hogy a gyerekek
megtervezzék, mit is akarnak csinálni, és ezt be is tudják tartani.
Például az egyik óvodában egy gyerek elhatározta, hogy készít egy faliújságot egy
számára érdekes témakörről. Ehhez az óvónővel egyhetes munkatervet készítettek, és
az óvónő figyelemmel kísérte a gyerek munkavégzését, és figyelmeztette arra, hogy nem
tudja megvalósítani, amit szeretett volna, ha nem foglalkozik vele mindennap valamen�nyit. A felelősségvállalás, az önkéntesség és a megvalósított tervek által szerzett sikerélmény
a kulcsfogalmai ennek a pedagógiának (Kovács et al. 1993).

 KULCSFOGALMAK
szerep  szerepkonfliktus  vezetői stílus  autokratikus vezető  demokratikus vezető  fókuszcsoport  homlokzat  homlokzatóvás  alternatív pedagógia
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 KÉRDÉSEK
1. Mitől van vagy milyen tényezőkön múlik napjainkban egy tanár tekintélye?
2. Milyen estekben hatékonyak Lewin és Fiedler vezetési stílus típusai? Hol fordultak vagy fordulnak elő az Ön tapasztalatai szerint a mai mindennapi iskolai
gyakorlatban?
3. Hogyan lehet az Ön által tanított/leendő szaktárgya esetén a diákok tudását
úgy ellenőrizni, hogy a lehető legkevesebb negatív és legtöbb pozitív hatása
legyen a számonkérésnek?
4. Milyen gyereknek ajánlhatóak a különböző alternatív pedagógiai elvek szerint
működő iskolák?

 AJÁNLOTT IRODALOM
Síklaki I. 2002. A tanári dominancia buktatói. In Mészáros A. szerk.: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 23–39. A feleltetés kérdéséhez
izgalmas adalékokat találunk ebben a tanulmányban.
Rogers, C. – Freiberg, H. J. 2000. A tanulás szabadsága. 3. kiadás Budapest, EDGE. Az alternatív iskolák további jellemzőiről és számtalan gyakorlati megoldásról olvashatunk
a fejezetben hivatkozott munkákban is. Külön ajánljuk az érdeklődők figyelmébe Rogers művét, amely a humanisztikus pszichológia iskolai megvalósításával kapcsolatban
kínál konkrét tanulságokat.
Winkler M. 2001. Kinek kaloda, kinek fészek. Budapest, SHL Hungary Kft. Különösen a
tanítók számára tanulságos a Kincskereső iskola alapítójának ez a munkája, ami nem
csak egy alternatív iskola koncepciójába enged bepillantást, hanem konkrét ötletekkel
is szolgál arra, hogy hogyan lehet minél interaktívabban és a diákok érdeklődésére alapozva tanítani.
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 BEVEZETÉS
Egy pedagógus nem elszigetelten dolgozik, egy szervezet tagja. Tevékenysége, nevelési-oktatási céljainak megvalósítása tágabb kapcsolatrendszerben,
munkatársaival együttműködve történik. Közérzetét meghatározza az iskolai
légkör, a kollégáival, vezetőivel való kapcsolata.
Az alábbi fejezetben az iskola szervezeti működésének jellemzőivel foglalkozunk. Célunk, hogy bemutassuk, miként hatnak ezek a sajátosságok a tanárok pedagógiai munkájára, a nevelési-oktatási folyamatokra. A pedagógusjelöltek és a pályakezdők számára fontos, hogy megismerjék és megértsék az
adott intézmény szervezeti jellemzőit, amikor elkezdenek egy iskolában dolgozni – a fejezet elolvasása után ehhez is közelebb kerülhetnek.



AZ ISKOLA SZERVEZETI JELLEMZŐI

A gyerekek nevelése, oktatása olyan átfogó cél, amelynek megvalósításában sokféle feladatot kell ellátni, azokat meg kell osztani a munkatársak között, akik így különböző dolgokért lesznek felelősek. Szükségszerű az is, hogy valaki összefogja ezeket a tevékenységeket, irányítsa az embereket, képviselje az intézményt, minden iskolának van vezetője,
aki az intézmény egészének működéséért felelős.
Az iskolák tehát szervezetek, mert:
 vannak közös célok, amelyek érdekében működnek;
 a tagjaik között munka- és felelősségmegosztás van, ez teszi lehetővé a célok elérését;
 alkalmazottaik együttműködve, összehangoltan tevékenykednek;
 a feladatok és a felelősség megosztása révén különböző szerepek alakulnak ki (pl. ma-

tematikát tanító tanárok, a természettudományi munkaközösség vezetője, a diákönkormányzat segítője, a felsős igazgatóhelyettes, iskolatitkár);
 felépítésükben, struktúrájukban megragadhatók bizonyos hierarchikus viszonyok:
vannak beosztottak és vezetők.

Rendszerszemléletű megközelítés
Az iskolák működésének elemzésében nem hagyhatjuk figyelmen kívül a rendszerelméleti megközelítést, amely szerint minden szervezet kölcsönös függésben létezik környezetével. Az egyes intézmények nem független entitások, részei az oktatási rendszernek,
működésükre hatnak a társadalmi, gazdasági tendenciák és sajátosságok éppúgy, mint a
szűkebb környezetük, a helyi közösség jellemzői és változásai.
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A külső tényezőket elemezve különbséget kell tenni az általános és a specifikus környezet között. Általános környezet (makrokörnyezet) alatt értjük mindazokat a feltételeket,
amelyek között valamennyi közoktatási intézmény működik. Idetartoznak a gazdasági
és politikai viszonyok, az országos oktatásirányítás, a finanszírozási feltételek és a szabályozási környezet, a társadalmi értékek és normák, az iskolákkal kapcsolatos általános
elvárások, a pedagógiai, szakmai elképzelések. A specifikus környezet (mikrokörnyezet) a
konkrét intézmény egyedi környezete: a helyi gazdasági, munkaerő-piaci, társadalmi jellemzők; a demográfiai tényezők, a közösség igényei, a környező közoktatási intézmények
sajátosságai. Ezt a mikrokörnyezetet bizonyos mértékig az iskola tevékenysége is alakítja
(Golnhofer é. n.; Visscher 1999).
Az oktatás mint alrendszer sajátos társadalmi szükségletek teljesítésére hivatott. Egyik
alapvető funkciója a kultúra újratermelése, vagyis a felhalmozott tudás és a társadalmi értékek, normák átadása, a szocializáció. (Természetesen a nevelési-oktatási intézményeken kívül más színterek és szereplők is közreműködnek ebben, lásd Bronfenbrenner ökológiai modelljét a 2. fejezetben.)
A tudás átadása valamilyen mértékben standardizált és szabályozott formában történik. Mindig kulcskérdés egy közoktatási rendszerben, hogy kik és milyen módon határozzák meg az átadandó tudást, az oktatás tartalmát, mennyire szigorúak a központi tantervi előírások és a kimeneti követelmények. Ugyanakkor a rendszerszintű szabályozás
mellett szükséges az is, hogy az egyes intézményekben, a mindennapi életben zajló nevelési-oktatási folyamat kellően rugalmasan tudjon alkalmazkodni az adott iskolába járó
gyerekekhez és családjaikhoz, a helyi sajátosságokhoz. Az értékek és normák átadásában,
a nevelésben az explicit elvárások mellett a rejtett tantervnek, az implicit értékeknek van
döntő szerepe. Ezek például az iskola szervezeti és működési jellemzőiben, a tanári viselkedésben, az intézményi belső normákban, az íratlan szabályokban nyilvánulnak meg
(Halász 2001). Ezért is fontos tanulmányozni az iskola szervezeti működését megalapozó érték- és normarendszert, az iskolai kultúrát.
A hazai közoktatásban a rendszerváltás után nagymértékű decentralizáció történt a
közoktatásban. Ez felerősítette az intézmények szakmai autonómiáját, az iskolák kialakíthatták saját, a helyi környezeti jellemzőkre reagáló pedagógiai programjukat, benne célrendszerüket, helyi tantervüket. Jelentős volt az igazgatók szakmai vezető és működtető
szerepköre is, amelyhez a gazdálkodásban is nagyobb mértékű önállóság társult. A makrokörnyezet nagyobb mértékű adaptivitást tett lehetővé, felértékelődtek az innovatív folyamatok, a pedagógusok aktívabbak lettek az iskola működtetésében is, megerősödött
a partnerközpontú szemléletmód, nagy hangsúlyt kapott a minőségfejlesztés, az intézményi önértékelés. Az utóbbi években azonban a közoktatási rendszer centralizáltabbá
vált. A korábban önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartóhoz rendelésével,
a munkáltatói viszonyok megváltoztatásával tulajdonképpen egy nagy hivatal jött létre,
melynek az egyes iskolák kvázi telephelyei, kihelyezett intézményei. A szervezeti működés szintjén, például az iskolavezetők szerepének, eszközeinek korlátozásával csökkent az
adaptivitás, lényegesen kisebb mértékben tudnak az intézmények a gyerekek és családok
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jellemzőihez alkalmazkodni, háttérbe szorul a helyi társadalom szerepe, az önkormányzatiság. A központi tartalmi szabályozás (tanterv, tankönyvek) erősebb, minimálisra
csökkent az egyes intézmények mozgástere.


AZ ISKOLÁK FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS MŰKÖDÉSE

Az iskolák formális, hivatalos működését különféle dokumentumok szabályozzák. A központi szabályozás a jogszabályok útján történik, a köznevelési törvény, a különféle rendeletek meghatározzák a működés kereteit, feltételeit. Az egyes iskolákban ezenkívül belső,
saját készítésű dokumentumok szolgálnak szabályozóként, ilyen a szervezeti és működési
szabályzat, a házirend. A szakmai munkában fontos iránymutató a pedagógiai program,
mely megfogalmazza a célokat, alapelveket, értékeket, ennek része a helyi tanterv. Meghatározza – többek között – az értékelés szempontjait, módjait, az egészség- és közösségfejlesztésre vonatkozó feladatokat, a szülők–tanulók–pedagógusok kapcsolattartásának
formáit. Ezek a dokumentumok hivatottak megteremteni a tervszerű, stabil működés kereteit, összehangolják a különféle szerepeket, munkafeladatokat. Ha ezek az elő- és leírások jól lefedik az iskolai tevékenységeket, a főbb folyamatokat, akkor lehetővé teszik,
hogy az intézmények akkor is zökkenőmentesen működjenek tovább, ha esetlegesen személycsere történik, ha változik egy adott pozíciót betöltő személy. Természetesen ez egy
kissé idealisztikus elképzelés, mert az informális kapcsolatok, az emberek személyisége,
tulajdonságai jelentősen befolyásolják egy iskola működését. Nem lehet minden részletre kiterjedően, hiánytalanul definiálni a szerepeket, a betöltőik aktívan alakítják azokat.
Például nagyon különböző lehet, hogy egy-egy pedagógus miként értelmezi az osztályfőnöki szerepkört, milyen feladatokat vállal magára a kötelezőeken túl.
A hivatalos intézményi dokumentumok elkészítésében jelentős szerepe van a nevelőtestületnek. A gyakorlatban nem tűnik túl izgalmasnak ezek megírása, módosítása; a tanárok többsége nem szívesen vesz részt ebben az aprólékos feladatban, pedig alkalmat teremt
arra, hogy megvitassanak fontos kérdéseket, közelítsék nézeteiket, értékeiket. Ezek a szabályozók jelölik ki a napi munkavégzés keretét, jelentősen befolyásolják a pedagógusok tevékenységét, a közösen kidolgozott célok és normák követésében mindenki elkötelezettebb.
Az iskolák működésében meghatározóak az informális jellemzők is. A tanárok közötti
személyes kapcsolatok (rokonszenv, ellenszenv, ismeretségek) áthatják az iskolát, kommunikációs útvonalként is működnek. A kollégák közös normákat alakítanak ki, amelyek befolyással vannak az egyes pedagógusok viselkedésére. Ezeket a tényezőket hívjuk
összefoglalóan informális szervezeti működésnek. Jó esetben segítik, erősítik a formális
működést, például azzal, hogy ellensúlyozzák annak merevségét, lehetővé teszik a helyzetekre való rugalmas reagálást, a gyors információáramlást. A személyes kapcsolatok révén
az emberek jobban, nagyobb biztonságban érzik magukat, erősebb az intézményhez való
kötődésük. Ismerünk azonban olyan iskolákat is, ahol ezek az informális tényezők negatívan hatnak az intézmény formális működésére, inkább gyengítik, hátráltatják, túlzottan
kiszámíthatatlanná teszik azt.
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Az iskolák céljai
A köznevelési törvény 1. §-a meghatározza a köznevelési rendszer célját: „elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős
állampolgárokat nevel”. A további alapvetésben kiemelődnek értékek, elvárások, így például az egyenlő bánásmód, a társadalmi leszakadás megakadályozása, tehetséggondozás,
fenntartható fejlődésre, egészséges életmódra nevelés.
Az intézmények által kidolgozott pedagógiai program konkrétabban tartalmazza az
iskola céljait, azokat az értékeket, alapelveket, amelyek mentén pedagógiai tevékenységrendszerüket felépítették. Kialakításában az intézmények általában figyelembe vették az
iskola adottságait, hagyományait; a pedagógusok szakmai elképzeléseit és speciális képzettségét; az iskolába járó gyerekek és családjaik jellemzőit, a szülők és tanulók igényeit,
elvárásait. Emellett fontos volt a tágabb környezeti tényezőkre, így más iskolák programjára is tekintettel lenni. A korábbi rendszerben, ahol az önkormányzatok voltak az iskolák
fenntartói, jelentős szerepe volt a helyi, települési közoktatás-fejlesztési koncepciónak is,
mely körvonalazta például, hogy egy-egy intézménynek milyen szerepet szántak a helyi
iskolarendszerben.
Mint minden szervezet esetén, az iskolákban is a célok vezérlik a működést, amelyeknek több szintje lehet.
Hivatalos, küldetés jellegű célok  A pedagógiai programban deklarált célok hivatalos,

küldetés jellegű célok, meglehetősen általánosak, hosszú távon fogalmazzák meg az iskola elképzeléseit. A szervezet életére nagy hatással vannak, egyrészt közös hivatkozásként
szolgálnak, összetartást teremtenek, motivációs erők, értelmet adnak az egyéni felada
toknak.
Idézetek iskolák pedagógiai programjából, célmeghatározásából:
„Széles körű műveltség, erkölcsi tartás, saját vélemény kialakítását lehetővé tevő személyi autonómia, szociális képességek kialakítása a diákokban.”
„Célunk a tanítványok harmonikus személyiségének kialakítása, mely egyben az állandóan változó, piacközpontú világra való felkészítést is tartalmazza.”
„Olyan magas színvonalú szaktudással és általános műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik jól érvényesülnek majd a munka világában.”
Operatív, speciális célok  Ezeken az átfogó, orientáló célokon túl az iskola mindennapi

életében szükség van konkrétabb iránytűkre is. Ezeket operatív, speciális céloknak nevezzük, amelyek voltaképpen a hivatalos célok elérésének eszközei, a hétköznapokban ezek
teljesítésére törekszünk. Ezek a konkrét célok akkor segítik igazán a pedagógusok munkavégzését, ha kellően konkrétak egy-egy részterületen, reálisak, időben ütemezettek és
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mérhetőek, azaz egyértelműen eldönthető, hogy teljesültek-e vagy sem. Ezek az operatív
célok is sokfélék lehetnek egy iskolában, vonatkozhatnak annak részleteire, hogy mit szeretnének elérni, milyen tudással, képességekkel vértezzék fel a gyerekeket; hogyan tegyék azt, milyen légkörben, milyen módszerekkel, milyen sajátos tevékenységeket, szolgáltatásokat szeretnének nyújtani a tanulóiknak.
Rejtett, nem hivatalos célok  A szervezetekben működnek még rejtett, nem hivatalos
célok is, amelyek adódhatnak az alkalmazottak egyéni törekvéseiből, vagy amelyekről
az intézmény úgy véli, hogy nem lehet őket hangoztatni, mert nem pedagógiai jellegűek, de mégis szükségesek az iskola eredményes működéséhez (pl. fennmaradjon az
intézmény, legyen elegendő gyermek, megőrizzék értékeiket, túléljék az oktatáspolitikai
változásokat).
A szervezeti működést elemezve fontos, hogy az alkalmazottak hogyan vesznek részt
a célok kialakításában. Tágabb értelemben is igaz, hogy ha valaki részese volt a célok kidolgozásának, akkor elkötelezettebb azok megvalósításában is. Ráadásul ekkor nagyobb
az esélye annak is, hogy személyes törekvései is megvalósulhatnak az iskola céljainak teljesítése során.

Az iskola szervezeti struktúrája
Minden iskolának lerajzolható a szerkezeti felépítése, ábrázolhatjuk a szervezeten belüli
szerepeket, azok kapcsolatrendszerét. Az egyes intézmények struktúrájáról készülő sémák nagyon különbözőek lehetnek, az iskola mérete, tevékenységrendszerének komplexitása, működési mechanizmusa, valamint a vezető és a kollégák elgondolásainak függvényében. A szervezeti sémák hierarchikusak, megfigyelhetők különböző szintek, ami azt
jelenti, hogy a szervezet egységekre oszlik, ezek alegységekre, majd még kisebb egységekre. A konkrét szervezeti forma többféle lehet a munka- és a felelősségmegosztás logikája
szerint, bár ezek a formák ritkán jelentkeznek tisztán (Barlai Róbertné 2003).
A szervezeti struktúra döntően befolyásolja egy iskola működését, a pedagógusok
kapcsolatrendszerét, együttműködését. Az alábbi szempontok mentén különbözhet egy
iskola felépítése:
 az irányítási feladatokat ellátó személyek száma: igazgató és helyettesek, iskolavezető-

ségen belüli szerepek;
pedagógusnak egy felettese van-e vagy esetleg több is, az általa végzett feladatoknak megfelelően (ez utóbbira példa, ha egy tanár több szakmai munkaközösségnek is tagja);
 egy adott területet az ahhoz leginkább értő ember irányít-e vagy sem;
 új feladat esetén (pl. iskolai pedagógiai program átdolgozása, új pályázati projekt
megvalósítása) mennyire rugalmasan változtatható a struktúra.
 egy-egy
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Gyakori, hogy az állandó szakmai munkaközösségek mellett egy-egy nagyobb szabású
feladat (projekt) megvalósítását egy csoportra bízzák, akik viszonylagos önállóságot kapnak a végrehajtásban, a belső munkamegosztás kialakításában, a munkafolyamat ellenőrzésében. Ez a projektalapú szervezésmód nagyon hatékony lehet. A feladatcsoportok
közvetett hatása, hogy együtt dolgoznak különböző tárgyat tanító, a hétköznapokban alig
találkozó kollégák (pl. testnevelő és matematikatanár), megismerhetik egymás véleményét, elképzelését, szélesebb kommunikációra nyílik így lehetőség.
Működnek olyan szervezetek is, amelyek több, egymástól fizikailag is elkülönülő tagintézményből állnak. Ezekben az intézményekben konfliktusokat okoz, hogy melyik tagintézményben van a vezető központi helye, milyen gyakran látogatja meg a többi részleget. Különösen nehéz, amikor a tagintézmények eltérő típusúak, és az igazgató szakmai
felkészültsége az egyik területen elmélyültebb.

Az iskola mérete
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskola méretének jelentőségét. Nagy szervezet esetén
szükséges a fokozott specializáció, a hatáskörök delegálása, a szabályok és eljárások formalizálása. A szervezet mérete jelentősen befolyásolja az intézményen belüli kommunikációs utakat és módokat is. A kisebb iskolákban, ahol kevesebb gyerek, tanár van, személyesebb kapcsolat van a tagok között, gyakoribbak az interakciók, az összetartozás érzése
így eleve erősebb. Ilyen intenzív együttlét, együttműködés jellemzi általában az alternatív
iskolákat is méretükből adódóan, emellett azonban tudatosan is foglalkoznak a csoportépítéssel, a teammunka fejlesztésével. Ahol nagyobb a szervezet, ott törekedni kell arra,
hogy részegységeiben megvalósuljon az intenzív kommunikáció, ugyanakkor meglegyen
a szervezet egészéhez tartozás érzése is.
A szervezet méretének másik következménye a szabályozottság szükségességének mértéke. Egy 15-20 fős nevelőtestület jól átlátható egység, kevésbé van szükség mindenre kiterjedő szabályokra; úgy is működtethető, ha ad hoc módon megbeszélik a felmerülő problémákat, ügyeket. Egy ekkora méretű csoportot inkább lebéníthat a túl erős szabályozottság, a
személyesség, a bizalom érzését veheti el az emberektől. Nagyobb szervezet esetén azonban
szükségesek a leírt, előírt szabályok, eljárások, mert lehetetlen mindig minden kérdést közösen megvitatni. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a jogszabályi előírások
eleve meghatározzák, hogy mi mindent kell szabályozni egy iskola működésében.


AZ ISKOLA KULTÚRÁJA

Minden iskola más és más, sajátos az intézmény légköre, a kialakult szokások; az, hogy mi
a fontos, hogyan döntenek el dolgokat, ki adja a feladatokat, milyen az információáramlás. Belépve, néhány napot eltöltve tapasztalják a pedagógusjelöltek, a pályakezdők vagy
a leendő kollégák is az intézmény egyediségét, azaz a kultúráját.
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29.1. KÉP  Az iskolai
ünnepek, rendezvények a
szervezeti kultúra
megnyilvánulási formái

A szervezeti kultúra a tagok által elfogadott, közösen értelmezett, mélyen beágyazódó
értékek, attitűdök, meggyőződések és normák rendszere; az intézményre jellemző viselkedésminták együttese. A kultúra tanulási folyamat eredménye, a működés lényegi sajátosságait, az ezekben megjelenő alapértékeket, a látható és láthatatlan szimbolikus elemeket jelenti, mely által a szervezet tagjai megteremtik a közösség érzetét (Bakacsi 2004;
Beare–Caldwell–Millikan 1998; Barlai Róbertné 2000).

A kultúra szerepe az intézmények működésében
A külső környezethez való alkalmazkodás problémáival kapcsolatban a kultúra alapozza
meg, hogy hogyan észleljük, értelmezzük a külvilág történéseit, melyekről véljük úgy,
hogy befolyásolják a működésünket, reagálnunk kell rájuk; valamint, hogy mit értelmezünk problémahelyzetként, válságként, és mi az, amit csak kihívásnak tekintünk. A kultúra meghatározza, hogy mit gondolunk arról, mennyire tudjuk befolyásolni a környezet
történéseit; mi a küldetésünk a világban, hogyan tudunk fennmaradni, fejlődni, milyen
eszközöket lehet alkalmazni a célok eléréséhez, hogyan mérhetjük ezek teljesítését, és
végül, hogy milyen korrigáló mechanizmusokat működtetünk (Schein 1997).
 Része a kultúrának, hogy mit gondolnak az iskola tagjai arról, mennyire kiszolgálta-

tottak az oktatáspolitikai, fenntartói döntéseknek, intézkedéseknek. Vannak-e eszközeik, kapcsolataik támogatások megszerzéséhez, egyáltalán keresik-e ezeket a lehető-
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ségeket? Milyen módon, formában kérik és fogadják el a szülők segítségét, etikusnak
tartják-e például egy nyilvánvalóan profitorientált szülői bál megrendezését, vagy a
szülőkkel való fénymásoltatást? Természetesnek veszik-e a személyes kapcsolatok, ismeretségek kihasználását, vagy szemérmesen tartózkodnak az efféle lobbizástól?
Másfelől a kultúra segíti a belső integráció kialakulását. A közös nyelv megteremtésével biztosítja a munkatársak közötti hatékony kommunikációt, a megértést. Segít eldönteni,
hogy kik tartoznak a szervezethez, kik viselkednek a normáknak megfelelően. Egyetértést nyújthat a hatalom és a pozíciók megosztásának elveiről, a társas kapcsolatok normáiról, hogyan segítik egymást a kollégák, mennyire nyitottak, hogyan kezelik a személyes konfliktusokat. A kultúra növeli a szervezeten belüli kohéziót, mint valami kötőanyag
tartja össze az egyéneket, akik érzelmi kapcsolatokat, támogatást, megerősítést biztosíthatnak egymás számára (Schein 1997).
 Természetes, hogy vannak munkatársak, akik erősebben kötődnek az intézményhez,

jobban magukénak vallják a közös értékeket, normákat, mások inkább kifelé húznak.
Akadnak olyanok, akik szívesen vannak ott óráik után, mások amint lehet, elhagyják az iskolát. A kultúra befolyásolja, hogy hogyan látjuk ezeket a kérdéseket, természetesnek véljük-e ezeket a jelenségeket vagy megelőzendőnek, megszüntetendőnek
tartjuk.

A két alapfunkción túl a kultúrának további funkciói is vannak, ezek felsorolásával érzékeltetjük, hogy az iskolák érték- és normarendszere mennyire áthatja az intézmények
működését (Biró–Serfőző 2003).
 A

kultúra meghatározza, miként lássuk, halljuk és értelmezzük a dolgokat, hogyan
érezzünk, minek örüljünk, min bánkódjunk, hogyan gondolkodjunk és cselekedjünk.
Formálja a tagok percepcióját, kognícióját, érzéseit és érzelmeit.
 A kultúra viselkedéses irányelveket is nyújt. Segíti a helyzetek megoldását, a cselekvési alternatívák közötti választást. Támpontot ad annak értelmezéséhez és értékeléséhez, hogy mi számít pozitív, hősies viselkedésnek, illetve mi negatívnak; miért jár
jutalom és miért szankció.
 A szervezeti kultúra kontrollként is működik, általa érzékelik az emberek, hogy mit
vár el tőlük a közösség, milyen értékeket, elveket kell viselkedésükben követniük,
hogy elfogadásra találjanak. Mivel a szervezet minden tagjának viselkedését befolyásolják a kultúrát alkotó közös normák és értékek, ezáltal kiszámíthatóbbak, bejósolhatóbbak a reakciók, így a szervezeti kultúra feszültségcsökkentő funkciót is
betölt.
 Az adott szervezethez tartozás része az egyének szociális identitásának, a kultúra – elsősorban a látható megnyilvánulásai révén – kijelöli a szervezet külső határait, segíti
a más szervezetektől való megkülönböztetést. Az elköteleződés, az azonosulás kialakulásában különösen fontos, megerősítő szerepe van a rituáléknak, ceremóniáknak.
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 A szervezeti kultúra belső motivációs erőként is funkcionál, ha sikerül megteremteni

az egyéni és a kollektív célok közötti összhangot, rámutat az egyén feladatának fontosságára a közös cél elérésében.
 A szervezeti kultúrában megőrizzük a sikeresnek bizonyuló problémamegoldási módokat, tapasztalatokat, ez segíti a felmerülő váratlan helyzetekhez, kihívásokhoz való
alkalmazkodást.
 A kultúra átörökítése a szervezet hosszú távú alkalmazkodóképességének egyik ös�szetevője (a változtatáshoz szükséges rugalmasság mellett), biztosítja a folyamatosságot a szervezetek életében.
A funkciók és az általuk nyújtott előnyök változnak az intézmény különböző életszakaszaiban. Egy fiatal, alakuló iskolában a kultúra elsődleges funkciója, hogy kialakítja és
erősíti a tagokban a szervezethez való elköteleződést, az intézmény céljaival való azonosulást, így hozzájárul a fejlődéshez, a szervezet érvényesüléséhez. Ebben a szakaszban az
egyének lelkesedése, az innováció, a kockázatvállalás, és az erőforrások megszerzésére
törekvés jellemzi az iskolákat. A siker az intézmény környezethez való rugalmas alkalmazkodásától, az erőforrások és a külső támogatás megszerzésétől függ. Emellett azonban
fontos az is, hogy a tagok közötti együttműködés és az összetartozás érzése is erősödjön.
A szervezet életének középkorában a kultúra normatív funkciója a leghangsúlyosabb:
csökkenti a bizonytalanságot, így stabilitást teremt, továbbá viselkedéses irányelveket
nyújt, kontrollként működik. A rugalmas alkalmazkodóképesség fenntartása érdekében
lényeges lehet a szervezeten belüli szubkultúrák kialakítása, az egységesség ellen ható
erők támogatása.
Az érett, esetleg már leszálló ágban lévő intézményekben fontos, hogy újra erősödjön
a környezeti változásokra, igényekre fordított figyelem. A kialakult erős kultúra akadálya
lehet a változásnak és fejlődésnek, ezért ilyenkor szükséges lehet a kultúra tudatos megváltoztatása (Török 2001).

A szervezeti kultúra sajátosságai
A szervezeti kultúra összetettsége  A szervezeti kultúra nem egységes, a legkisebb intézmény tagjai sem alkotnak homogén közösséget; a domináns kultúra, vagyis a szervezet többségére jellemző érték- és normakészlet mellett, azzal párhuzamosan kisebb-nagyobb csoportok sajátos szubkultúrákat alakítanak ki. Például az alsó és felső tagozaton,
az általános iskolai és a középiskolai egységben, az egyik és a másik tagintézményben, a
nagy és a kis épületben, a különböző műveltségterületek munkaközösségeiben, a francia
tagozat a nagy intézményben. A hasonló munka hasonló tapasztalatokat, élményeket biztosít, a kívülállók számára érthetetlen szaknyelv vagy zsargon segít a csoport tagjainak
határait definiálni. Az azonos munkakört betöltők sokszor fizikailag, térben is közelebb
vannak egymáshoz, ami önmagában is olyan élményközösséget hozhat létre, amely rendelkezik a domináns kultúrától eltérő értékekkel. Minél bonyolultabb szerkezetű és célú
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egy intézmény, annál valószínűbb, hogy kialakulnak szubkultúrák. A hierarchiában elfoglalt pozíció, vagyis a személyek beosztása alapján kialakult csoportok (vezetők és beosztottak) is rendelkeznek saját értékkészlettel. Teljes mértékben a szervezettől független
tényező a személyek életkora – amely szintén alapja lehet egy szubkultúra kialakulásának.
A pályakezdők és a régóta tanító kollégák gyakran eltérő értékeket vallanak és követnek.
A szubkultúrák léte pozitív és negatív egyaránt lehet. Pozitív lehet, mert a belső differenciáltság segítheti a különböző környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodást. A szubkultúrák léte ugyanakkor hátrányos is lehet, ha erősebbek annál, mint hogy a domináns
kultúra integrálhatná őket; ilyenkor hiányzik a közös értelmezés, ami stabilizálja és kiszámíthatóvá teszi a szervezeti viszonyokat (Bakacsi 2004).
Vallott és követett értékek a szervezeti kultúrában  Minden intézményben létezik egy
normatív jellegű, ideálisnak tartott szervezeti kultúra, amelynek tartalma a vallott értékekkel írható le; és ezzel párhuzamos egy működő szervezeti kultúra, amelynek a tartalmát a
ténylegesen követett értékek jelentik – ez a kettő nem feltétlenül azonos. A vallott szervezeti kultúra a szervezet minden tagja számára hozzáférhető, sokszor explicit módon is ki
vannak mondva mindazok az értékek, amelyeket fontosnak tart az intézmény a sikeres
működése és a megfelelő imázsa szempontjából. Ezzel szemben a működő szervezeti kultúra azokra az értékekre vonatkozik, amelyek ténylegesen befolyásolják, irányítják a személyek viselkedését, gondolkodását és érzéseit. A működő kultúra tartalma egyrészt a vallott értékek működésének automatikussá válásával jön létre, másrészt a szervezet mindennapos működése során kialakult gyakorlat határozza meg. A vallott értékek minden
esetben tudatosak, míg a követett értékek kevésbé – a legtöbb esetben nem gondoljuk
végig, hogy egy adott helyzetben mit szabad tennünk, hogy is kell köszönnünk valakinek,
vagy miként kell reagálnunk vezetőnk legújabb bejelentésére, válaszunk automatikus és
(jó esetben, vagyis, ha az adott szervezetnek tagjai akarunk maradni) megfelel az intézmény által elvárt normáknak és értékeknek (Biró–Serfőző 2003).

Az iskolai szervezeti kultúra tartalma
Egy-egy iskola kultúráját különféle értékdimenziók mentén jellemezhetjük. Robbins
(1993, idézi Bakacsi 2004) tizenegy fogalompárt azonosított, amelyek segítségével egy
szervezet érték- és normarendszere leírható. A következőkben ezeket mutatjuk be iskolai
példákkal illusztrálva.
Azonosulás a munkakörrel vagy a szervezettel  Az-e a lényegesebb, hogy a munkatár-

sak remek pedagógusok legyenek, vagy az, hogy intézményük elkötelezett tagjai? Men�nyire elfogadott, hogy hangot adnak a kollégák annak, ha szakterületük értékeit nem látják kellően megvalósulni az iskola működésében?
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Egyén- vagy csoportközpontúság (individualizmus-kollektivizmus)  Az egyéni vagy a

csoportcélok a hangsúlyosabbak, a munkavégzés egyénileg vagy csoportokba szervezve
történik inkább? Mennyire hangsúlyosak például a kooperatív munkaformák a tanulásban? Milyen szerepe van a tanulók egyéni versenyeztetésének, a gyerekek közötti összehasonlításnak? A továbbképzéseknél csak az intézmény érdekeit, szükségleteit veszik figyelembe vagy az egyéni érdeklődést is?

Humán orientáció  A személyközpontú szemléletmód, a humanisztikus értékek fon-

tosságát fejezi ki ez a dimenzió. Ez egyfelől a pedagógiai munkában is megfigyelhető,
másrészt az iskolavezetés beállítódásában is. Feladat- vagy személyorientált inkább a vezető? Figyelembe veszi-e munkatársai képességeit, személyes stílusát, érdeklődését a feladatok megosztásánál, vagy csak a feladatok megoldását tartja szem előtt? Támogatja,
bátorítja-e az informális együttléteket, együttműködéseket, vagy nem tartja azokat fontosnak? Elfogadják-e a különleges gyerekeket és különleges pedagógusokat?
Belső függés-függetlenség  Ez a szempont a szervezeti egységek függetlenségére, illet-

ve a központi koordináció, centralizáció mértékére utal. Kifejezi, hogy mennyire elfogadott a kollégák, munkaközösségek önálló, független fellépése, cselekvése, vagy mennyire
elvárt a koordináció, az előzetes egyeztetés a vezetéssel. Milyen kérdésekben lehet önállóan dönteni?
Erős vagy gyenge kontroll  Kifejezi, hogy mennyire erős a szervezeten belül az egyéni
viselkedések feletti kontroll szabályok vagy közvetlen ellenőrzés útján. Mennyire törődnek a szabályok, a munkaköri leírás pontjainak betartásával? Milyen következményei
vannak annak, ha valaki rendszeresen elkésik, nem végzi el folyosóügyeleti feladatát,
mindig határidőn túl fejezi be az adminisztratív teendőit?
Kockázatvállalás-kockázatkerülés  Ez a dimenzió arra utal, hogy mennyire elvárt vagy
támogatott a kockázatkereső, innovatív magatartás, mennyire viselik el a bizonytalanságot az intézményben. Mennyire törekszik az intézmény arra, hogy biztosra menjen a vállalásaiban; támogatják-e, hogy olyan célt tűzzenek ki egyénileg vagy kollektíven, amiben
nem százszázalékos a siker valószínűsége?
Teljesítményorientáció  A teljesítményorientáció mértékét kifejezi például az, hogy a

szervezet értékelési rendszere milyen szempontokat emel ki, mit tartanak sikernek, eredménynek, miért jár elismerés, megbecsülés. Ha van lehetőség esetleg jutalmazásra, akkor
a teljesítmény vagy más tényezők (pl. lojalitás, végzettség, iskolában töltött idő) számítanak. Mire törekednek: arra, hogy mindenkinek egyenlően jusson; vagy arra, hogy a hűséges, elkötelezett, régóta az intézményben dolgozó kollégákat ismerjék el leginkább; vagy
az adott időszak többlet erőfeszítéseit honorálják? Milyen számban és miért osztanak jutalmat az évzárón a tanulóknak?
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Konfliktustűrés  Ez a szempont arra utal, hogy milyen az intézményben a konfliktusok

megközelítése. Hogyan viszonyulnak a konfliktusokhoz: pozitívnak, előrevivőnek tekintik-e azokat vagy igyekeznek tudomást sem venni róluk, szőnyeg alá söpörni őket? Mennyire megengedett az egyet nem értés nyílt kifejezése, kommunikációja? Mi történik konfliktusok esetén, milyen szerepet vállal az igazgató a kollégák közötti ütközések vagy pedagógusok és szülők közötti problémahelyzetek megoldásában, döntőbíró vagy mediátor inkább?

Cél-eszköz orientáció  Azt fejezi ki, hogy inkább az eredményre vagy az eredményhez

vezető folyamatokra helyezik-e a hangsúlyt az intézményben. A pedagógiai munkában
csak a teljesítmény számít vagy az, hogy hogyan érik el azokat? Fontos-e például a versenyeredmények mellett, hogy milyen a gyerekek iskolához való viszonya, tanulási motivációja, egymással való kapcsolata, érzelmi intelligenciája?

Nyílt-zárt rendszer  Ez a dimenzió a szervezet és a környezet viszonyára utal. Mennyire

veszi figyelembe a szervezet a külső környezeti változásokat, hogyan reagál azokra, illetve
milyen mértékben törődik a belső történésekkel. Keresik-e a kihívásokat, újítási lehetőségeket; mennyire „engedik be” a külső környezeti hatásokat?

Időorientáció  Ez a szempont azt fejezi ki, hogy a szervezet milyen időhorizonton ter-

vezi jövőjét, rövid vagy hosszú távra tekint-e előre. Van-e az intézménynek jövőképe, milyen időtávra? A napi működésükben, cselekvéseikben mennyire mernek előre tervezni,
mennyiben építenek a távlati célokra?


AZ ISKOLÁK KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSE

A következőkben azt elemezzük, hogy az imént felsorolt értékek hogyan, milyen jelekből,
megnyilvánulásokból ismerhetők meg egy iskolában. Bemutatjuk az iskolák szervezeti
kultúrájának látható, közvetlenül észlelhető alapjait. Ezekkel kapcsolatban mindig azt kell
vizsgálnunk, hogy mit kommunikálnak ezek a jelek, milyen értékeket közvetítenek, vajon
milyen mélyebben gyökerező feltevés, filozófia húzódik meg a hátterükben. Azt is fontos
figyelembe vennünk, hogy a közvetlenül észlelhető sajátosságok egyaránt lehetnek szándékos vagy szándékolatlan közlések, így mélyebben kell elemeznünk, hogy azok a vallott,
ideálisnak tekintett vagy a ténylegesen követett értékekről szólnak-e. (Az áttekintés Barlai
Róbertné 2000; Beare–Caldwell–Millikan 1998; Biró–Serfőző 2003 alapján készült.)

Vizuális, materiális megnyilvánulások, jelképek
Létesítmények, felszerelés  Az épület, a terek elrendezése, az osztályok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, a felszerelések, bútorzat, tárgyak mind-mind fontos jelei az
intézmény kulturális sajátosságainak. Érdemes megfigyelnünk, hogy milyen az iskola
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29.2. KÉP  Az iskola épülete is hatást gyakorol a szervezet légkörére, életére

épülete, milyen a tér elrendezése, felszereltsége. Hogyan helyezkednek el a különböző
osztályok, hol van a problémás gyerekek fejlesztő osztálya, esetleg elzárva egy hátsó folyosó végében? Hol van a tanári szoba, bemehetnek-e oda a gyerekek? Hol tartják a nevelőtestületi értekezleteket? Milyen a nevelőtestületi szoba elrendezése, berendezése és
felszereltsége – frontális, mint az osztálytermek vagy nagy körben helyezkednek el az asztalok, esetleg több kis csoport ülhet körben? Van-e mindenkinek saját tere vagy osztoznia
kell másokkal? Van-e informális kommunikációra lehetőséget, alkalmat teremtő beszélgetősarok kialakítva? Hol helyezkedik el a vezető irodája, milyen a berendezése, felszereltsége? Nyitva vannak-e az ajtók (pl. a tantermekben, nevelőtestületi szobában, vezetői
irodában)? Természetesen a tárgyi környezet alakítása sok tényező függvénye, az elemzés
során azon jellegzetességeket érdemes elemezni inkább, amelyek nem adottságok, hanem választás, döntés eredményeképpen alakultak így.
Nevezetes eseményeket idéző tárgyak és emlékek  Egy iskolába lépve érdemes megfi-

gyelnünk, hogy milyen tárgyak, emlékek vannak a folyosókon. Van-e valamilyen emléktábla, van-e „dicsőségfal”, milyen sikerek, eredmények szerepelnek ott? Milyen az osztálytermek dekorációja: a pedagógus kézügyességét, kreativitását hivatottak bemutatni vagy a
gyerekekét? Egyáltalán, van-e lehetőségük a gyerekeknek arra, hogy saját maguk alakítsák
környezetüket (erősítve ezzel az elköteleződésüket, csökkentve a rombolásokat, rongálásokat)? A folyosók a dicső múltat idézik (pl. évtizedes tablók) vagy inkább a jelen sikereit?
Logó, embléma, címer  Azok a tárgyak, szimbólumok is érdekesek, amelyek szándékolt kommunikációs céllal készültek. Gondoljuk csak meg, hogy mit sugall, milyen jellegzetességeit, értékeit emeli ki az intézménynek a választott, megtervezett logója, címe-
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re? Egyáltalán, fontosnak tartja-e az intézmény, hogy legyen saját emblémája, jelvénye a
tanulóknak és tanároknak? Van-e egységes megjelenése az intézményből kikerülő dokumentumoknak?
Öltözködés, egyenruha  A szervezet tagjai által viselt (egyen)ruha nem csupán kulturális szimbólum, hanem a csoporttagság, az identitás biztosításában, az uniformizálásban, a tagok felismerésében is jelentős szerepet játszik. Érdekes, hogy van-e valamilyen
egyenruha az intézményben? Ez a gyerekeké vagy a pedagógusoké is? Az ünnepi alkalmakra szól, akkor viselendő vagy inkább a szabadidős programokon (pl. iskolapóló)?

Fogalmi, verbális megnyilvánulások
Az intézmény neve  Gondoljunk csak bele, hogy egy-egy intézmény neve milyen értékeket, hagyományt közvetít, mire asszociálunk, ha meghalljuk. Például: Benedek Elek,
Kincskereső, Csillagszem, Tamás Apostol, Gyermekek Háza, Talento-Ház. Önmagában
az, hogy egy iskola mennyire tartja fontosnak a nevét, milyen alapon választja azt, már
tükrözi kultúráját. Lehet ez persze az intézmény múltjához, történetéhez való ragaszkodás vagy valamilyen érték, sajátosság kifejeződése egyaránt.
Az intézmény deklarált céljai  Az intézmény szándékai, célkitűzései adják meg a tevé-

kenységek irányát. Nem örökre szólnak, időről időre érdemes felülvizsgálni őket. Az iskolákban a célkitűzéseket is tartalmazó pedagógiai program a szakmai munka legfőbb vezérlője.

Tanterv  A tantervet is tekinthetjük a kultúra fogalmi jelrendszerének, de mindenkép-

pen széleskörűen értelmezve: nemcsak a hivatalos, órarendbe foglalt tantárgyakat, órákat, hanem az azokon kívüli tevékenységeket is. Azaz a teljes elsajátítandó ismeretanyagot, a fejlesztendő képességeket, készségeket, jártasságokat, a nevelési tartalmakat, a rejtett tanterv elemeit is.
Iskolai kommunikáció  Az intézményen belüli kommunikáció nyelve sajátos megnyil-

vánulása a kultúrának. Jelentős hatást fejthet ki a gondolkodásra, nem csupán egyik hordozója a kultúrának, hanem közvetítője is. Ugyanakkor a nyelv, különösen a zsargon elsajátítása elengedhetetlen feltétele annak is, hogy az egyéneknek sikerüljön beilleszkedni a
szervezetbe, illetve hogy a tagok „felismerjék” egymást. A zsargon nemcsak hatékonyabbá teszi a kommunikációt, hanem kizárja mindazokat, akik nem értik.
Metaforák, hasonlatok  A metaforák, hasonlatok, amelyekkel élünk intézményünkkel
kapcsolatban, igen sokat elárulnak a kultúráról, illetve a szervezet sajátosságairól. Más
gondolatsor indul el bennünk, ha valaki azt mondja, hogy az ő iskolájuk olyan, mint egy
nagy család, mint ha azt mondja, hogy leginkább egy gyárhoz hasonlítható.

470



hatodik rész. A Z I S KO L A S ZO C I Á L P S Z I C H O LÓ GI A I VO N AT KOZ Á S A I

Serfőző (2005) rendszeresen gyűjt pedagógusoktól járműmetaforákat saját intézményükre vonatkozóan. Általában szembetűnő, hogy mennyire dinamikus szerkezetet
választanak, hogy milyen analógiát találhatunk a struktúrára vonatkozóan, milyen
részekre tagolódik a jármű és az iskola, ezek milyen kapcsolatban vannak egymással,
milyen viszonyban van a szerkezet a külvilággal, mennyire van kitéve a környezeti
viszontagságoknak. Néhány példa:
vonat, mely kötött sínpályán halad hosszú évek óta;
sötét alagútban haladó metró, az ajtókat csak a vezető működtetheti;
a füst beborítja az egész vonatot, a vezetőségnek nincs rálátása arra, hogy mi tör-

ténik a nagyon különböző felszereltségű vagonokban, a kerekek hatszögletűek;
a megosztott tantestületet jelképező kéttestű katamarán;
talicska, melyen a gyerekek a csomagok, akik jobbra-balra leesnek, az erős testület
a tengelye rutinos öregekkel és bátor fiatalokkal;
mozdony, ami előtt sietve rakják le a síneket, de mögötte rögtön szedik is fel;
törhetetlen tank;
felfelé szálló repülő.
Intézményi hősök, történetek  A nyelven keresztül öltenek alakot a mítoszok és törté-

netek is, amelyek megoldási mintákat mutatnak számos, a szervezet életében gyakran felbukkanó helyzetre; segítenek eligazodni a mindennapi szituációkban, döntést hoznak az
egyének helyett azokra az esetekre nézve, amelyeket elmondanak vagy leírnak. A legendák inkább szimbolikus jelentőségük miatt fontosak; a bennük ábrázolt hősök, események az intézmény szempontjából kiemelkedő értékeket képviselik, segítik az azonosulást, legitimitást adnak a szervezet tevékenységeinek. Egy iskolába bekerülve a fiatal pedagógus hamar megismeri az intézmény korábbi és jelenlegi nagy alakjait, jelentős
történeteit. Az iskola kultúrájáról sokat elárul, hogy kiket tekint kiemelkedő tagjainak, és
miért! Hogyan mesélnek ezekről az emberekről? Milyen sztorikat emelnek ki az iskola
életéből? A hősök és sztorik jó példái annak, hogy szándék nélkül is lehet értékeket, normákat kifejezni.
Intézményi struktúra  Az irányítási és kommunikációs struktúra, a feladatmegosztás

rendszere részben jogszabályok által meghatározott, de van azért mozgástere a nevelőtestületnek a szerkezet alakításában, például a döntési folyamatok, a kommunikációs csatornák, a felelősségviszonyok tekintetében.

Viselkedésbeli megnyilvánulások
Ünnepek, szertartások  A szervezetek életében kiemelt jelentőséggel bírnak az ünnepségek, a hétköznapokból kiemelt események. A domináns értékek kapnak ilyenkor megerősítést vagy megnyilvánulási lehetőséget, a szervezet tagjai számára maradandó él-
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ményként az odatartozást, az identitást erősíthetik meg. Az ünnepségek jellege, helyszíne, az ott zajló események mind-mind a kultúráról árulkodnak. Bizonyos hagyományok a
nemzeti kultúra értékeit hangsúlyozzák (nemzeti ünnepek), mások speciális iskolai vonatkozásokat (pl. a névadóról való megemlékezés, az iskola alapításának megünneplése).
Érdekes, hogy ezek az események mennyire tartalmasak vagy csak formálisak. Szabad-e
hiányozni az ünnepekről, szükségszerűnek érezzük-e, hogy kötelezővé tegyük a jelenlétet? Ha igen, ez azt jelenti, hogy maguktól nem jönnének el az emberek? Mennyire kapcsolódik össze a munka és a magánélet, megünneplik-e például a születésnapokat, névnapokat? Vannak-e közös nevelőtestületi programok az iskolán kívül, például kirándulás,
pedagógusnapi vagy tanévzáró bográcsozás? Egyáltalán, mennyire szokás, hogy a kollégáknak az iskolán kívül is legyenek közös programjaik?
Mindennapi rituálék, szokások  Nemcsak a kiemelt események, hanem a hétköznapok
szokásai is jellegzetes megnyilvánulásai a kultúrának, erősíthetik vagy gyengíthetik a tagok összetartozását. Végiggondolhatjuk, hogy hogyan kezdődik egy hét, egy nap az osztályban (pl. beszélgetőkör, közös heti tervezés vagy számonkérés), a nevelőtestületben. Milyen
napi szokások alakultak ki (pl. van-e közös kávézás, közösen ebédelnek-e a kollégák)?
Munkaszervezési mód, alkalmazott eszközök  A szervezet által használt munkaszervezési mód is jelzésértékű a kultúrára vonatkozóan. Lásd a projektalapú szerveződést a
struktúra tárgyalásánál vagy a humán orientációnál leírt feladatosztási szempontokat.
A nevelés-oktatás folyamata  A tanítás és tanulás, nevelés-oktatás folyamata maga is

értékközvetítő. Az iskola érték- és normarendszere kifejeződik az oktatott tartalmakban,
az alkalmazott módszerekben, a gyermekekkel való bánásmódban. Fontos kulturális jellemző például, hogy mennyiben törekszik egy intézmény és tanárai arra, hogy a gyerekek
egyéni jellemzőire, eltérő igényeire tekintettel legyenek, differenciáltan neveljenek. A különböző tanulásszervezési módok (pl. frontális, páros, kooperatív) aránya kifejezi, hogy
milyen szerepet tulajdonítanak a pedagógusnak az adott iskolában, hogy mennyire nyílt
az oktatás. (Ezzel a kérdéskörrel bővebben a pedagógia tudományterülete foglalkozik.)
A szervezeti működés sajátosságai  Az iskola működési folyamatainak részletei, vagyis

a belső kommunikáció, a döntéshozatali folyamat eljárásai, a konfliktuskezelés módjai, a
változtatások menedzselése, az ellenőrzés, értékelés technikái is jelzik az intézmény értékeit. A vezető emberképéről sokat elárul, hogy például hogyan végzi az óralátogatásokat,
váratlanul vagy előre bejelenti. Hogyan zajlanak a nevelőtestületi, alkalmazotti megbeszélések? Sokat elárulnak apró történések vagy azok hiánya például arról, hogy valóságosan
mennyire építenek az egyének véleményére, a közös döntésekre. Tudható-e előre a megbeszélés napirendje, várható időtartama, van-e lehetősége felkészülni, tájékozódni előzetesen a kollégáknak? A kérdések felvetése után van-e lehetőség az egyéni véleménynyilvánításokra még a vezető álláspontjának meghallgatása előtt? Mennyire törődünk a munkatársak energiájával, idejével, azzal, hogy az értekezletek célratörők, hatékonyak legyenek?
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Szabályok és előírások  A szabályok és előírások, valamint a hozzájuk kapcsolódó ju-

talmazás és büntetés is értékteremtő, -közvetítő tényezők. Egyrészt lényeges a kontroll
mértéke, másrészt, hogy milyen viselkedéseket tartanak kívánatosnak, és melyeket elkerülendőnek, hogyan alkotják meg a szabályokat, milyen módon változtathatók meg. A tanulókkal kapcsolatban ezek jó kifejezője az iskolai házirend. A jogszabályok leírják, hogy
mivel kapcsolatos szabályokat kell tartalmaznia, de az alkotás módja, a nyelvezete, stílusa
egyedi lehet.
A lelki és közösségi támogatás  A kultúra kifejezője, hogy mekkora figyelmet fordíta-

nak a gyerekek, diákok és a kollégák lelki, közösségi, erkölcsi és szellemi támogatására.
Például az egyházi iskolákban gyakran van közös lelki gyakorlat. Egyes alternatív iskolákban közös szertartások léteznek, melyek az önmagukban, a közösségben való elmélyülést, a pedagógiai elképzelést megalapozó filozófia megismerését szolgálják (pl. a Waldorf-iskolákban az antropozófia megismerése olvasókörben).
Az iskolai kultúrának vannak közvetlenül nem észlelhető, mélyebb rétegei is: a világnézet, a
filozófia és az értékrend. A látható jelek voltaképpen ezeknek is a megnyilvánulásai.


HOGYAN FORMÁLÓDIK ÉS VÁLTOZIK
A SZERVEZETI KULTÚRA?

A szervezeti kultúra nem statikus jellemzője az intézménynek, folytonosan változik, formálásában három, egymással is kölcsönhatásban lévő nagyobb tényezőnek van szerepe:
a nemzeti, társadalmi kultúrának, a szakmai környezetnek és a vezetők személyének, értékrendszerének.

Nemzeti kultúra hatása
A nemzeti kultúra, a társadalom érték- és normarendszerének fontossága magától értetődő: az intézményt is magában foglaló nagyobb közösség értékei, normái, hiedelmei és
életstílusmintái hatnak a szervezeti kultúrára. A nemzeti kultúra nem homogén, egy-egy
intézmény kultúráját, küldetését, célkitűzéseit erősen meghatározzák a helyi közösség
szociális, kulturális, gazdasági, politikai jellemzői. A családi környezet, a szülők iskolázottsága, érték- és normarendszere meghatározó az iskola működésében, nemcsak a szakmai, hanem a szervezeti folyamatokban is; befolyásolja az intézmények belső értékeit,
viselkedésmintáit, például a szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikáció módjait és
normáit. A kultúra megnyilvánulásának tekinthető az, hogy hogyan beszélünk a szülőkkel, milyen fizikai körülmények között tartjuk a fogadóórát, szülői értekezletet. A családi
háttér ismerete esetleg speciális szakmai célokat is kijelölhet, például egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet megismertetése, a néphagyományok őrzése.
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Szakmai környezet hatása
A szakmai környezet a nevelési-oktatási intézményrendszer sajátosságait jelenti. Fontos meghatározója a kultúrának, hogy milyen fenntartású iskoláról van szó (állami,
egyházi, alapítványi), milyen az adott település, kerület intézményi ellátottsága, van-e
versenyhelyzet az iskolák között, mennyire változnak a környezeti feltételek. Mindezek
befolyásolják a kultúrát, például azt, hogy mennyire törekszik az intézmény a partnerek elvárásaira figyelni, megújulni. Természetes, hogy más egy alapítványi és egy állami
iskola kultúrája a szakmai környezet sajátosságai miatt is. Egy-egy intézménynek érdemes tekintetbe vennie a szomszédos iskolák programját, az általuk nyújtott szolgáltatásokat is.

Iskolavezetők hatása
Nagy szerepe van a kultúra kialakulásában az alapítóknak, az első vezetőknek, ők határozzák meg az intézmény küldetését, azt, hogy milyen programmal lépnek a rendszerbe.
Az alapítók, az első vezetők érték- és normarendszere, alapfeltevései sokáig mérvadóak.
Elképzeléseik, stílusuk, az általuk kialakított működési elvek és módok jelentősen meghatározzák az intézmény életét, a munkatársak egymással való együttműködését. Egy
alapítványi iskola esetében az alapítók szakmai koncepciója, a szervezeti működésre vonatkozó elképzeléseik sokáig rányomják bélyegüket az intézmény működési stílusára, a
kultúrájára. Például hogyan képzelik el az iskola vezetését, van-e szükség egyszemélyi
vezetésre, mennyi kérdést, problémát lehet, szükséges és érdemes megosztani a kollégákkal, hogyan alakul a feladatmegosztás, a döntéshozatal. Ezek az első hatások gyakran
még akkor is mérvadóak, amikor az objektív feltételek változása (pl. az iskola bővülése,
gyereklétszám, a tantestület méretének növekedése) esetleg már igényelné a változ
tatást.
A három legfontosabb tényezőn túl a szervezeti kultúra további alakulásában, formálódásában más szereplők és tényezők is meghatározóak (Biró–Serfőző 2003), például:
 az iskola partnerei;
 az oktatáspolitika, a közoktatási rendszer keretei, szabályozása;
 a helyi társadalom értékei és normái;
 az iskola stratégiája, pedagógiai programjának hangsúlyai;
 az iskola életének jelentős történései, eseményei;
 az iskola mérete;
 külső, környezeti tényezők (pl. társadalmi, demográfiai változások).
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A SZERVEZETI KULTÚRA TÍPUSAI

Bár, mint hangsúlyoztuk minden iskola kultúrája eltérő, a tipológiai modellek mégis arra
tesznek kísérletet, hogy kiemeljenek olyan alapjellemzőket, amelyek mentén leírhatók és
összehasonlíthatók a különböző intézmények. A következő két alfejezetben azon két modellt mutatjuk be, amelyek a leginkább alkalmazhatóak a közoktatási intézményekben.

Handy modellje
Handy (Handy–Aitken 1986) négyféle szervezeti kultúrát írt le, amelyek a vezető szerepében, a környezethez való viszonyban, az irányítási, döntéshozatali módban, a szervezeti teljesítmény legfőbb meghatározójában térnek el. Az egyes típusok felépítését egy-egy
rajzzal (29.1. ábra), a vezető szerepét egy-egy istenséggel illusztrálta. A valóságos iskolák
kultúrája e négy típus keveréke, ezeket a jellemzőket tartalmazzák különböző arányban.

Hatalomkultúra

Szerepkultúra

Feladatkultúra

Személykultúra

29.1. ÁBRA  Handy szervezetikultúra-típusai (Handy–Aitken 1986 nyomán)

Hatalomkultúra  Karizmatikus személy által irányított kisebb méretű iskolák képviselhetik ezt a típust, amelyet egy pókhálóhoz hasonlíthatunk, ahol a hatalom, az erő a középpontban koncentrálódik. A vezető (akinek szerepét Handy Zeuszéhoz hasonlítja)
vagy a vezetőség tartja kézben a szervezetet, innen indulnak, és ide futnak a szálak, e körül helyezkednek el koncentrikusan a további szereplők; minél közelebb van valaki a
„pók”-hoz annál befolyásosabb. A vezető meghatározó egyéniség, felnéznek rá a kollégák,
képes személyes erejével hatni. Jellemző az ilyen nevelési-oktatási intézményekre, hogy
kevés dolgot írnak le, inkább mindent megbeszélnek. Sokszor a formális pozíciók helyett
a személyes kapcsolatok a befolyásolás útjai, ideális esetben nagyfokú bizalom jellemzi
ezeket a szervezeteket, az alkalmazottak viszonylag jól ismerik egymást, tudnak egymás
munkájáról, értékeiről és gyengeségeiről.
Válsághelyzetekre vagy lehetőségekre gyorsan tud reagálni egy ilyen intézmény; veszélyes lehet azonban a központi ember dominanciája. Másik problémás pontja ennek a
típusnak a méret: egy nagyobb iskola nem tud ilyen módon hatékonyan működni.
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Szerepkultúra  Nagy méretű, bonyolult szerkezetű oktatási intézményekre lehet jel-

lemző a szerepkultúra, például egy városi óvodaigazgatóság összevont óvodái vagy többcélú intézmények, sokféle szakmát oktató szakképző intézmények esetén. Felépítése görög templomhoz, vezetője Apollóhoz hasonlítható. Az ilyen szervezetek esetében az intézmény struktúrája is erősen tagolt, magas, hierarchikus szerkezetű. Törekszenek arra,
hogy minél pontosabban definiálják a különböző funkciókat, munkaköröket, hatásköröket. Az egyes egységek (pl. tagintézmények, tagozatok) tagjai alig találkoznak, együttműködés nem nagyon van közöttük. Formalizált a kommunikáció, az eljárási utak, gyakran csak írásban lehet hivatalosan elintézni az ügyeket, ezek a levelek, feljegyzések soha
nem személyeknek, hanem munkaköröknek, pozícióknak szólnak, szigorúan meghatározott a formájuk és a stílusuk (pl. magázódó levelek az egyébként tegeződő kollégák között). A szerepkultúrában még erőteljesebb lehet a formális rend mögött kialakuló informális kapcsolathálózat jelentősége, amelynek támogatása a jó légkör kialakulását és fenntartását segíti. Egy stabil körülmények között létező, jó hírű, „monopolhelyzetben” lévő
iskola működhet így, de ha fontos a környezethez való proaktív alkalmazkodás, a rugalmasság, akkor muszáj lazítani a biztonságos, kiszámítható renden. Az egyének számára
biztonságot, belátható jövőt kínál ez a kultúra; nem kell azonnali döntéseket hozni, kényelmes, bár nem túl izgalmas, nem tud az egyéni elvárásokkal, kezdeményezésekkel mit
kezdeni. (Napjainkban a közös állami fenntartó alá vont iskolák is egy nagy hierarchikus
szerepkultúra egységei.)
Feladatkultúra  Olyan iskolákra jellemző, amelyekben a feladatok, projektek játszanak

központi szerepet. Felépítése hálós szerkezetű, a vezetőt Handy Pallasz Athénéhez hasonlítja. Gyakori a teammunka, a nevelőtestület különböző feladatokra különböző csoportokat szervez, melyekben az adott probléma megoldásában legkompetensebb emberek dolgoznak együtt nagyfokú önállósággal. A vezető dolga, hogy koordinálja a csoportok munkáját, segítse az ehhez szükséges erőforrások megteremtését, elsősorban a
teljesítményük alapján értékeli a kollégáit, nem akar mindig mindenről tudni. A feladatkultúra sajátossága a céltudatosság, törekszenek a kollégák arra, hogy a közösen kitűzött
célok megoldása érdekében tervszerűen dolgozzanak, munkájukat, az embereket az elért
eredmények fényében értékelik. A környezeti feltételeket tekintve ott lehet megfelelő
ilyen kultúra, ahol erős a piaci verseny, fontos a gyors reagálás és a kreativitás. Hátrány
lehet, hogy a szaktudás kevéssé specializált, kevéssé elmélyült, mint például a szerepkultúrában. Jellemzője, hogy különösen értékesek azok az emberek, akik többféle területhez
értenek, gyorsan tanulnak, könnyebben változtatnak. Általában fiatal, dinamikus, fejlesztő emberek tudják megvalósítani ezt a kultúrát, akiknek nagy az önbizalma, nem aggódnak a biztonság miatt.
Személykultúra  Közoktatási intézményekben nem nagyon fordul elő tisztán ez a tí-

pus. Egyedi jellegzetességei egyes magániskoláknál, esetleg nagy hírű gimnáziumoknál
figyelhetők meg vagy olyan intézményeknél, ahol a pedagógusok jelentős részének nem
az iskola a főállású munkahelye (pl. nyelviskolákban). Pontok laza halmazával jellemez-
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hető egy ilyen iskola felépítése. A fókuszban az egyén áll, az egyéni célkitűzések dominálnak, a szervezet az egyének képességei, tehetsége köré épül, csak az egyéni kibontakozáshoz szükséges hátteret biztosítja. A Dionüszosz által képviselt szellemiséget véli Handy
felfedezni ebben a szervezettípusban. Itt a kollégák nagyon önállóak szakmai munkájukban is, nem igazán kötődnek morálisan a szervezethez, mindenkinek megvan a maga territóriuma, jól körvonalazott feladatot látnak el meghatározott keretek között (idő, tárgyi
és anyagi erőforrások). A szervezet kevéssé formalizált, a közös érdekek biztosítják a kohéziót. Nem működhet szigorú irányító mechanizmus, főleg nem vezetői hierarchia, csak
a közös megegyezés szabályozza a működést, a szakértői hatalom az elfogadott. Az ilyen típusú szervezet csak addig tud fennmaradni, amíg céljai halványak, nem körvonalazottak.

Quinn „versengő értékek” modellje
Quinn (Quinn 1988; Cameron–Quinn 1999) a hatékonyan működő szervezetek jellemzőiből alakította ki „versengő értékek” modelljét. Az elnevezés arra utal, hogy az intézmények különféle, egymással versengő értékek mentén törekszenek eredményességük növelésére. Ezek között a prioritások között azonban tényleges ellentmondás nincs, így azok
együttesen is megvalósulhatnak. Egy-egy intézmény kultúráját inkább úgy jellemezhetjük,
hogy e szempontok mentén megrajzolhatjuk érték- és normarendszerének profilját.
Quinn a kultúrát egyrészt aszerint jellemzi, hogy inkább kifelé vagy befelé forduló az
intézmény, azaz hogy inkább a környezetre vagy a belső folyamatokra koncentrál. Másrészt a merevség vagy a rugalmasság két szélsőséges pontja között helyezi el a szervezeteket az alapján, hogy tudnak-e gyorsan reagálni a környezet változásaira vagy lassúak a
szigorúan szabályozott, bürokratikus működésük miatt. Ennek megfelelően két tengely

29.2. ÁBRA  Kultúratípusok és szervezeti
kritériumok Quinn
„versengő értékek”
modellje szerint
(Quinn 1988; Cameron–
Quinn 1999 nyomán)
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29.3. ÁBRA  Vezetői
stílusok és szerepek Quinn
„versengő értékek”
modellje szerint
(Quinn 1988; Cameron–
Quinn 1999 nyomán)

mentén: rugalmasság – kontrolláltság és befelé irányultság – kifelé irányultság, helyezte
el a négy kultúratípust, amelyek típusonként két-két, összesen nyolc szervezeti kritérium
hangsúlyosságában figyelhetők meg (29.2. ábra). Jellemezte még az egyes kultúratípusokban domináns és a hatékony működtetéshez szükséges vezetői szerepköröket is, ezzel
téve teljessé rendszerét (29.3. ábra).
Handy modelljéhez képest ez az elmélet rendezettebb, teljesebb a vezető szerepének alaposabb elemzése miatt. A szervezeti kritériumok konkrétabb támpontokat adnak
egy-egy iskola kultúrájának jellemzéséhez, továbbá kiindulópontként szolgálhatnak az
intézmény eredményességének megítélésében is.
A következőkben bemutatjuk a Quinn által értelmezett szervezetikultúra-típusokat
és a hozzájuk tartozó vezetői szerepkörök jellemzőit (Baráth 1998; Barlainé 2000; Serfőző 2002).
Szabályorientált kultúra (hierarchia)  Ez a típus az egyik legrégebbi és legtartósabb

szervezeti elképzelésen alapszik, a bürokratikus modellen, megfelel Handy szerepkultúrájának. Egy ilyen iskola tagjainak biztonság- és állandóságigényét tudja leginkább kielégíteni. Az alkalmazottaknak jól definiált szerepeik, feladataik vannak, legfőbb elvárás feléjük,
hogy kövessék a szabályokat, fontos a formális pozíciók tisztelete. Jól strukturált feladatok
esetén funkcionál jól az ilyen intézmény, olyankor, amikor nem kell gyorsan reagálni. A befelé irányultság és a kontrollálás, ellenőrzés magas foka jellemzi, amely rendet, stabilitást,
egyensúlyt eredményez. Ehhez a szervezeti kultúrához két fontos kritérium tartozik: a szabályozottság és a szervezettség. A hierarchiában a stabilitás, a folyamatosság megteremtésének eszköze a szabályozás, a dokumentálás és az információáramlás megszervezése.
A vezetők két elsődleges szerepe: az ellenőrző és a koordináló szerep. Ellenőrzőként
a vezetőtől azt várják el, hogy tudja, mi történik a szervezetben, tudjon minden tényről,
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eseményről. Ő foglalkozik a papírmunkákkal, beszámolókkal, elemzésekkel, ellenőrzésekkel. A koordinátorszerep lényege, hogy fenntartsa a szervezet egészének struktúráját,
és biztosítsa működését. Különféle módokon mozdítja előre a munkát, tervezéssel, ütemezéssel, szervezéssel; összehangolja a pedagógusok munkáját, kezeli a kríziseket, munkaszervezési kérdésekkel foglalkozik.
Tradicionálisan az iskola tekintélyelvű, formalizált, szabályozott intézmény, a régebben önkormányzati, ma állami iskolákban sokszor találkozhatunk a hagyománytisztelet,
rend, kiszámíthatóság értékeivel (Baráth 1998). Az alapítványi, egyesületi fenntartású
magániskolák gyakran kifejezetten elutasítják a szigorú szabályozottságot, a pedagógusok
éppen azt hangsúlyozzák, hogy ettől „menekültek el” az önkormányzati, állami iskolákból. Ez az érzésük azonban ingadozó, időnként elbizonytalanodnak a nagy szabadságban,
és kívánják az értelmes rendet, a belső biztonságot és a stabilitást (Serfőző 2002). Az önkormányzati, állami iskolák vezetői is sokszor ambivalensek a konzervatív vezetői stílushoz tartozó szerepekkel kapcsolatban. A koordinálást, összehangolást fontosnak tartják,
szívesen vállalják; az ellenőrző szerepet azonban elutasítják, a legkevésbé kedvelt feladataik közé sorolják az adminisztratív munkát, a szabályozó dokumentumok elkészítését
(Hunyady–Serfőző 1998).
Célorientált, teljesítmény-központú kultúra (cég)  Ez a típus az egyik legáltalánosabb

szervezeti elképzelésen nyugszik, amely a szervezetet racionálisnak tekinti, elsősorban
közgazdasági szempontból vizsgálja. A hangsúly az eredményességen, hatékonyságon
van. A feladatok tisztázása, a célok kitűzése a legmeghatározóbb történések ebben a
szervezettípusban, amely a tagoknak elsősorban a teljesítményigényét tudja kielégíteni. A kontroll, az ellenőrzés magas foka és a kifelé irányultság jellemzi, mindez az eredmények maximalizálását, a kitűzött célok elérését, a minél nagyobb teljesítményt szolgálja. A két fontos kritérium az eredményességre törekvés és a céltudatosság. A tervezés
és a célkitűzés az eszköze a teljesítmény elérésének, az eredményességnek és hatékonyságnak.
Ebben a kultúrában a vezető két elsődleges szerepe az irányítás és a feladatorientáció.
Irányítóként a vezető feladata a racionális célkitűzés, a világos elvárások megfogalmazása
és a tervezés. Határozott kezdeményezőnek kell lennie, aki definiálja a problémákat, választ a lehetőségek közül, megteremti a feltételeket, meghatározza a szerepeket és feladatokat. A feladatorientált vezetőtől azt várják, hogy a feladatra, a munkára összpontosítson, legyen energikus, motiválja a pedagógusokat a teljesítményük növelésére a kitűzött
célok megvalósítása érdekében.
Baráth (1998) szerint ennek a típusnak a jellemzői a nagyvárosi elitiskolák többségében dominánsabbak. Ezeket az intézményeket a precíz célmeghatározás és a teljesítmény-központúság jellemzi; kemény kézzel irányítják az iskolát, nagy a nyomás a tanárokra, diákokra a minél jobb teljesítmény elérése érdekében. Az elmúlt két évtizedben a
célorientáltság, eredményességre törekvés értékei, a célkitűzés – tervezés – megvalósítás
– értékelés logika követése nagyobb szerepet, teret kapott az iskolákban.
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Innovatív kultúra (adhokrácia)  Ezen kultúra legfőbb erőssége a rugalmasság, az alkal-

mazkodóképesség és a cselekvőkészség; a hangsúly az innovativitáson, a kreativitáson és
a kockázatvállaláson van. Az információ szabadon áramlik, a munka inkább teamekben
folyik, az intézményben állandó képzés, tanulás valósul meg. A pedagógusokat kevéssé
ellenőrzik, inkább lelkesítik, ösztönzik; így teljes elkötelezettséget, kihívást éreznek, nem
kell külsőleg motiválni őket. Megbecsültek a kreatív, ötletgazdag, újításokat kezdeményező kollégák. Akkor funkcionál jól ez a kultúra, amikor nagyon kevéssé strukturált a feladat, és sürgős a megoldása. Az emberek fejlődés iránti szükségletét tudja leginkább kielégíteni, a kifelé irányulás és a rugalmasság jellemzi ezt a típust. Jellemző kritériumai az
innováció, a fejlesztés és a dinamikus fejlődés. Az alkalmazkodóképesség, a nyitottság az
eszköze a fejlődésnek, az erőforrások és a külső támogatás megszerzésének.
A vezető két elsődleges szerepe: újító és képviselő. Újítóként azt várják tőle, hogy
felismerje, előmozdítsa a szükséges változásokat, a környezethez való adaptációt, legyen
kreatív, építsen az ötletekre, intuitív meglátásokra. A másik szerepben az iskola külső képviselete, az intézmény érdekeinek érvényesítése a feladata. Fontos, hogy el tudja fogadtatni az iskolát, támogatást tudjon szerezni.
Baráth (1998) szerint az innovatív típus jellemzői dominánsan a szakképző intézményeknél jelenhetnek meg, akiknek a képzésből fakadóan számos külső intézménnyel,
szervezettel van kapcsolata. Felértékelődik számukra a forrásszerzés képessége és a kockázatvállalás is; szervezeti működési jellemzőik gyakran hasonlatosabbak a vállalati működéshez, mint az oktatási intézmények működéséhez. Mások szerint (Serfőző 2002)
ez a típus jellemző az alapítványi, egyesületi fenntartású iskolákra és mindazon intézményekre, amelyek ráébredtek, hogy az erős versenyhelyzetben csak a környezetre aktívan
figyelő, rugalmas, változásra kész szervezeti kultúra lehet eredményes. Az iskolavezetők is
az innovátorszerepet tartják az egyik legfontosabbnak, érdekesség azonban, hogy a képviselőszerepet lényegesen kevésbé kedvelik (Hunyady–Serfőző 1998).
Csapat, személyorientált kultúra (team)  Ez a szervezeti modell az egyetértés, az össze-

tartás, a csapatmunka szerepét és fontosságát hangsúlyozza. Ebben a kultúrában az emberi erőforrásokon, az egyéni fejlődés lehetőségén és az elkötelezettségen van a hangsúly.
Különösen fontos az információk megosztása (a kommunikáció döntően informális és
szóbeli), a döntéshozatalban való részvétel (participatív döntéshozatal). Az összetartozás érzése hatja át az intézményt, amely leginkább az alkalmazottak társulási szükségletét
tudja kielégíteni; a kollégák támogatják egymást. Ez a szervezeti kultúra a belső folyamatokra figyel, ugyanakkor rugalmas; a legfontosabb kritériumok az elköteleződés és az
érintettek részvétele a működtetésben. Az összetartozás, a morál megteremtése révén válnak értékessé az emberi erőforrások.
A vezető két elsődleges szerepe: csapatépítő és támogató. A csapatépítőtől azt várják, hogy elősegítse az együttes erőkifejtést, az összetartozást, a csapatmunka folyamatát,
szervezze meg a részvételt a döntéshozatalban, segítse elő a csoportos problémamegoldást. A támogató, tanácsadó az emberek fejlődésével, annak támogatásával foglalkozik,
törődően, megértően fordul hozzájuk; segítőkész, empatikus, megközelíthető és nyitott
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kell hogy legyen. Meghallgatja a kollégákat, támogatja a jogos kéréseket; elismerést, megbecsülést közvetít, dicsér és jutalmaz. Segíti a tagok képességeinek, készségeinek fejlesztését, gondot fordít a továbbképzésükre.
Baráth (1998) szerint az alternatív pedagógiák alapján szerveződő iskolákra dominánsabban a teamtípus jellegzetességei illenek. Itt erősebbek az informális kapcsolatok,
a döntések is egyeztetések, beszélgetések során alakulnak ki, aminek mindenki részese,
úgyhogy ennek következményeként erős kohézió alakul ki a nevelőtestületben. Az emberi kapcsolatok fontossága, az együttműködés, elköteleződés értéke nemcsak a magánintézmények sajátossága. A kisebb, családiasabb méretű önkormányzati, állami iskolákban
is erős tud lenni a kollektíva támogató jellege, hiszen fizikailag közelebb vannak egymáshoz az egyének, gyakoribb a kommunikáció, az interakció. A vezetőket kérdezve, ők a
három legfontosabb vezetői szerep között említik a csapatépítő és a támogató tevékenységeket (Serfőző 2002; Hunyady–Serfőző 1998).
Természetesen egyik kultúratípus sem lehet az abszolút ideál. Az aktuális szervezeti
céltól, feladattól, környezeti feltételektől függ, hogy mikor mely értékek, működésmód a
hatékony, megfelelő.


AZ ISKOLAVEZETŐ STÍLUSA

Az előzőekben sok szó esett már az iskolavezetőkről, szerepükről az intézmény működtetésében, a kultúra alakításában. A 28. fejezetben elemzett tanári tekintély és vezetés
kérdéskörénél bemutatott szempontok, elméletek az iskolaigazgatóra is vonatkoztathatók. Ő a vezetője a nevelőtestületnek, illetve az egész tanári és tanulói közösségnek, az
intézmény érték- és normarendszerét, légkörét jelentősen befolyásolja, hogy milyen a
vezetési stílusa. A Lewin-féle modell elsődlegesen a döntéshozatalban, a feladatok kijelölésében betöltött szerep elemzésére alkalmas. Eszerint különíthetjük el az autokratikus, demokratikus és laissez-faire (ráhagyó) vezetői stílust. A Fiedler-féle feladatorientált-személyorientált megközelítés rávilágít, hogy a produktív, de biztonságot is nyújtó
iskolai légkör megteremtésében fontos, hogy a célkitűzésekre, az abból következő feladatokra irányuló figyelem mellett az iskolavezetés (az igazgató vagy valamelyik helyettese) törődjön a kollégák társas szükségleteivel, az intézményi klímával, a munka elismerésével is.
Az iskolaigazgató vezetői munkájában jól alkalmazható Hersey és Blanchard helyzetorientált vezetési modellje (lásd Zétényi 2002). Az a jó, ha az iskolavezető nem egyformán bánik a beosztottjaival, illetve mindenféle helyzettel, hanem figyelembe veszi a kollégái tudását és motiváltságát az adott feladat, tevékenység vonatkozásában, és így alakítja
vezetési stílusát. Eszerint a vezető hatékonysága abban rejlik, hogy tudja-e a szükséges
stílusokat váltogatni annak megfelelően, hogy milyen helyzetről van szó. Két viselkedési
elemet érdemes megfelelően váltogatnia: egyrészt a kapcsolatorientált megnyilvánulásait, vagyis a bátorítást, személyes támogatást, elismerést, másrészt a feladatorientált viselkedést, azaz az irányítást, összehangolást, tervezést.
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29.3. ÁBRA  Az iskolán kívüli közös élmények új színt visznek a szervezet életébe

Egy kutatás (Serfőző 2005) szerint a pedagógusok számára az iskolavezetőség működésében legfontosabb a vezetési stílus (demokratikus, autokratikus, ráhagyó), amely a
szervezetelméletekben leggyakrabban a döntéshozatalhoz kapcsolódik, ugyanakkor a tanárok észlelése szerint ennél általánosabb, áthatja a vezető működését. Másrészt a szociá
lis orientáció mértéke döntő, vagyis hogy az igazgatónak (és helyetteseinek) milyen a
kapcsolata a kollégákkal, szülőkkel és gyerekekkel, mennyire támogató és megértő egyéniség. A vezetői tulajdonságok közül a tanárok leginkább a határozottságra és következetességre érzékenyek. A vezetői feladatok közül legfontosabbnak az iskola menedzselését,
külső képviseletét és a belső működés koordinálását tartják.


A PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI SZERVEZETBEN

A tanárok tevékenységét, a gyerekekkel való együttműködést jelentősen meghatározza az
iskolához való kötődésük és közérzetük. (Az iskola iránti értékelő beállítódás egyébként
egyfajta attitűd, elemezhetők ezzel kapcsolatban mindazok a szempontok, amelyekkel a
26. fejezetben ismerkedhet meg az olvasó.) Az iskolához való viszonyulás alapja az, hogy
hogyan kerültek erre a pályára és ebbe az intézménybe a kollégák. Vannak, akik úgy érzik,
nem volt más választásuk, lakóhelyükön nincs más munkahely, ehhez értenek, nincs lelkesedésük valami új szakmát megtanulni. Egészen más az a kiindulópont, amikor valaki
úgy kerül egy iskolába, hogy egyetért annak céljaival, szakmai elképzelései és az iskola
programja összhangban van; örömét leli a tanításban. Ezen az alaphelyzeten túl a pedagó-
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gusok munkához való aktuális viszonyát szervezeti tényezők is befolyásolják. Egy rossz
légkörű, sok konfliktust hordozó nevelőtestületben a tanárok feszültebbek, indulatosabbak, kevesebb türelemmel tudnak a problémahelyzetekre reagálni. A tanári pályával való
elégedettség nagymértékben befolyásolja a pedagógusok önbecsülését. Akik jól érzik
magukat, elégedettek munkájuk és életük minőségével, megfelelő önbecsüléssel rendelkeznek, jó hangulatban végzik munkájukat; ez pedig közvetve visszahat a gyerekeknek az
iskolához való viszonyára is.
Egy kutatásban (Serfőző 2005) a pedagógusok az iskolai, tantestületi légkörrel kapcsolatban négy tényezőt emeltek ki:
 tantestületen belüli hangulat (pl. oldott, feszült, visszafogott);
 kollégák közötti emberi kapcsolatok (pl. bensőséges, támogató, ellenséges);
 kollégák közötti munkakapcsolatok (pl. szakmai együttműködés, ösztönző,

ruktív légkör);
 pedagógusok elkötelezettsége (pl. lelkesedés, aktivitás, motiváltság).

konst-

A munkára irányuló motivációval kapcsolatban hajlamosak vagyunk csak a pénzre gondolni. Pedig nemcsak a fizetés mértéke befolyásolja azt, hogy milyen lelkesedéssel dolgozik egy pedagógus, hogy mennyi energiát fektet bele iskolai tevékenységébe, lényegesek
más jellemzők is (Bakacsi 2004; Barlainé 2003; Bodnár 1998):
 a

fizikai munkakörülmények (pl. az iskola infrastruktúrája, eszközökkel való ellátottsága);
 a munkahely biztonsága;
 a vezetővel és a kollégákkal való emberi és munkakapcsolat, támogatás;
 erkölcsi elismerés (pl. vezetői dicséret, iskolai díj);
 a szakmai autonómia (pl. a módszerek, a taneszközök megválasztásában);
 a szakmai fejlődés támogatása (pl. továbbképzési lehetőségek);
 a kihívást, nagyobb felelősséget jelentő feladatokkal való megbízás (pl. tananyagfejlesztés, részvétel egy pedagógiai innovációban, megbízás egy új feladattal, bemutató
óra tartása, pedagógusjelöltek, pályakezdők támogatása);
 a munka változatossága (pl. jó, ha időnként változik, hogy ki melyik évfolyamot, milyen tagozatos osztályt tanít, milyen tankönyvet, eszközt, módszert használ).

A nevelőtestület mint csoport
Az iskola céljainak megvalósítása érdekében tevékenykedő nevelőtestület egy csoport.
Működésének megértését segíti, ha a 20–21. fejezetben olvasható csoportdinamikai jelenségeket elemezzük.
A nevelőtestület egy viszonylag állandó formális csoport, amit hivatalosan az igazgató
vezet. Ezenkívül további állandó vagy ideiglenes csoportok is létrejöhetnek egy iskolá-

29. A z iskola mint szervezet



483

ban, pl. szakmai munkaközösségek a hasonló tárgyakat tanító pedagógusok részvételével,
egy nagyobb feladat végrehajtására alakuló team.
A csoportban végzett munkának vannak előnyei. Például az, hogy több ember tudása, véleménye adódik össze, több oldalról közelíthetnek meg egy problémát, a tagok lelkesíthetik egymást. Hátrányos lehet azonban, ha bizonytalan a felelősség, ha túl erős a
konformitás, a csoportnyomás, ha nagymértékű a társas lógás, ha a problémamegoldás
folyamata a vita megnyeréséről szóló játszmává válik, vagy ha néhány személy túlságosan
domináns. Egy-egy munkacsoport működtetésénél érdemes a tagok számára odafigyelni.
Egy 6-8 főnél nagyobb munkacsoport már nem tud eredményesen működni, nehezebb
közöttük a kommunikáció, a vélemények egyeztetése, törvényszerű, hogy nem mindenki
lesz aktív, hogy alcsoportok képződhetnek.
Megvizsgálhatjuk, hogy milyen a nevelőtestület társas szerkezete, milyen rokonszenvi
kapcsolatok szövődnek a tanárok között, kik vannak középponti helyzetben, kik szorulnak esetleg a tantestület peremére. Minél nagyobb a nevelőtestület, annál valószínűbb,
hogy kisebb informális csoportok szerveződnek. Ez természetes jelenség, probléma abból adódik, ha ezek a kis közösségek klikkekké válnak, mert a hivatalos stratégia, a formális érték- és normarendszer ellenében szerveződnek.
Az iskolai kollektíva esetén is megfigyelhetők a csoportfejlődés fázisai: alakulás, viharzás, normaképzés, működés. Különösen vezetőváltás vagy több pedagógus cserélődése
esetén élénkülhetnek fel újra a viharok. Ilyenkor a pedagógusok bizalmatlanok, a nevelőtestület könnyen manipulálható, a vélemény- és érdekkülönbségek nyíltan kifejeződnek.
Ha nagy, le nem vezetett feszültségek vannak a testületben, például egy autokratikus
vezető miatt, könnyen elindulhat a bűnbakképzés. Ilyenkor egy különc, szokatlan viselkedésű, egyébként is magányos kolléga könnyen „fekete báránnyá” válhat, a többiek őt
okolják a problémákért, hibáztatják a konfliktusokért. A dolog természetéből adódóan
hiába távozik el ez a személy, ha a feszültségek forrása megmarad, egy újabb kolléga veheti át a szerepét.
Számos példát találhatunk az iskolán belüli csoportok közötti ellenségeskedésre is. Nemcsak a gyerekközösségeket könnyű egymás ellen fordítani, hanem egy-egy tanári csoportot is, például munkaközösségeket. Hasonló törvényszerűségek működnek, mint a gyerekeknél, a szűkös erőforrások, a kiélezett versengés például az elismertségért könnyen
ellenségeskedést szül.
A nevelőtestület mint csoport működése szempontjából fontos, hogy a formális szerepek mellett milyen informális szerepek alakulnak ki a csoporton belül.
Belbin (1998) szerint egy team akkor lehet sikeres, ha egymást kiegészítő tulajdonságokat, szerepeket jelenítenek meg a tagok. Nyolcféle viselkedésmintát azonosított:
 vállalatépítő (szervező, gyakorlatias, fegyelmezett dolgozó);
 palánta (kreatív ötletgyártó, rugalmas gondolkodású személy);
 forrásfeltáró (külső forrásokat felkutató, jó kapcsolatteremtő, jól kommunikáló tag);
 elnök (irányító és ellenőrző, célorientált tekintélyszemély);
 serkentő (dinamikus, lelkesítő, aktív csoporttag);
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 helyzetértékelő (jó problémaelemző, mérlegelő, előrelátó személy);
 csapatjátékos (szociábilis, csapatszellemet erősítő csoporttag);
 megvalósító (célorientált, precíz, rendszerető, befejező személy).

Ez a megközelítés arra világít rá, hogy sokféle emberre van szükség az eredményes csoportmunkához. Nem jó, ha csupa lelkiismeretes, tökéletességre törekvő, kevéssé nyitott
személyre bízzuk egy probléma megoldását; de az sem előnyös, ha nincs „megvalósító”
személy a teamben, mindenki csak ötleteket dob be, de azok végiggondolása, a praktikus
szempontok figyelembevétele hiányzik. Egy-egy munkacsoport összeállításánál érdemes
mérlegelni, hogy ki milyen szerepet hajlamos betölteni, ha ez nem lehetséges, akkor figyelni kell arra, hogy a tagok tudatosan vállalják fel ezeket a viselkedésmintákat, aszerint
működjenek a csoportban.
A pedagógiai munka eredményességéhez hozzájárul, ha a szakmai munkaközösségek
vagy az egy osztályban tanítók csoportja jól működik. Ezt erősíti, ha ezek a csoportok
autonómak, ha nagyobb felelősséget kapnak: kialakíthatják a csoport céljait, kijelölhetik,
hogy hol és mikor akarnak találkozni, dönthetnek a munkamódszerről, meghatározhatják a belső munkamegosztást, megválaszthatják a csoport vezetőjét.

Információáramlás az iskolai szervezetben
A kommunikáció alaptevékenység egy szervezet életében, elengedhetetlen feltétele a
munkavégzésnek, hat a légkörre, az interakciók alapja, az informálás és informálódás kulcsa. Az iskolai szervezeten belül a formális csatornák mellett informálisak is működnek,
ezek támogathatják, de zavarhatják is a hivatalos kommunikációt, félreértéseket okozhatnak. Vertikális irányban kulcsfontosságú a vezetőktől a beosztottak felé irányuló kommunikáció. Leggyakrabban szervezési, munkafeladatokkal kapcsolatos információk közlése,
egy-egy tevékenység értelmének megvilágítása, visszajelzés adása történik. Nem könnyű
az optimális mértékű kommunikáció megtalálása; a túl kevés közlés bizonytalanságot és
aggodalmat szülhet; a túl sok telítődéshez vezethet, a kollégák egy idő után elvesztik érdeklődésüket, figyelmen kívül hagyják az üzeneteket. Az alulról felfelé irányuló kommunikáció általában korlátozottabb, nagyban befolyásolja a szervezeti légkör, hogy a vezető
mennyire tájékozott, mennyire van pontos képe arról, hogy mi minden történik. A hierarchikus, szabályorientált szervezetekben sok a szelektálás és torzítás a megfelelni akarás
miatt, a beosztottak azt mondják, amit a vezető hallani akar. A horizontális, oldalirányú,
egyenrangú kollégák közötti kommunikációnak nagy szerepe van a koordinációban, valamint az informális légkör formálásában, így például a társas támogatás, közös véleményformálás megteremtésében. A nyílt, őszinte kommunikáció segít a konfliktusok
megelőzésében és kezelésében, a problémák megoldásában (Klein 2001).
Az iskolák eredményes és hatékony működéséhez nagyon fontos, hogy az információáramlás is hatékony legyen: időben, pontosan, torzítások nélkül eljussanak az információk az érintettekhez.
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A kommunikációs csatornák igen sokfélék csak a pedagógusok között is az iskolában: levelek, írásbeli tájékoztatók, emlékeztetők, összefoglalók, szóbeli megbeszélések,
konzultációk, értekezletek; kétszemélyes és kiscsoportos vagy nagycsoportos helyzetek.
Minél nagyobb a nevelőtestület annál kritikusabb kérdés a hatékony információáramlás,
sok probléma, konfliktus származhat ennek hiányosságaiból.
A fizikai elhelyezkedés is nagyban befolyásolja a kommunikációs lehetőségeket. Nehezíti a kommunikációt, ha az intézmény több épületben van. Másfajta kapcsolat alakul ki azok között, akik egy tanáriban vannak, és más azokkal a tanárokkal, akiknek a
szaktantermeik szertárában van a törzshelyük. A fizikai közelség gyakoribbá teszi az
interakciókat, ez általában erősíti az együttműködés érzését. A terek nyitottsága vagy
zártsága befolyásolja a megközelíthetőséget, a kapcsolatteremtés lehetőségét (Handy–
Aitken 1986).
A belső kommunikáción túl fontos az iskola külső kommunikációja a szülők, külső
szervezetek, a nagyközönség felé. Érdekes elemzés lehet egy iskola célzott, tudatos kommunikációját megfigyelni és elemezni, pl. az intézmény honlapját, a közzétett anyagokat,
az iskola tagjainak megjelenését nyilvános rendezvényeken, médiában, közösségi oldalakon. Az internet elterjedése kommunikációs és kapcsolatépítési lehetőségeket is nyitott
például a szülőkkel való kommunikációban. Ezzel egyidejűleg új kérdések és problémák
is felmerültek a szerepekkel, szerephatárokkal kapcsolatban.

Pedagógusjelöltek, pályakezdők szocializációja
Pedagógusjelöltként, pályakezdőként egy iskolával ismerkedve az alábbi szempontok,
kérdések segíthetnek:
Környezeti tényezők  Milyen az adott iskola környezete társadalmi, demográfiai, infrastrukturális szempontból? Van-e versenyhelyzet más iskolával? Hogyan alakult az elmúlt
években a gyereklétszám?
Iskola pedagógiai programja  Milyen sajátosságai vannak az intézménynek, melyek a

fő célkitűzéseik, alapelveik, értékeik, mire fordítanak nagy hangsúlyt a tanítás-nevelés
folyamán?
Intézményi szabályozó dokumentumok  Milyen főbb részei vannak a szervezeti és működési szabályzatnak? Milyen különleges szabályok vonatkoznak a pedagógusjelöltekre,
pályakezdőkre? Mit tartalmaz a házirend? Milyen a házirend stílusa? Hogyan született a
házirend, kik vettek részt a megfogalmazásában? Honnan ismerhetik az érintettek (diákok, szülők, pedagógusok) a házirendet?
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Intézményi struktúra  Milyen az intézmény felépítése? Milyen főbb szervezeti egysé-

gek vannak? Kik az iskola vezetői, milyen szerepkörük van? Hogyan épülnek fel a szakmai
munkaközösségek, mi a tevékenységük? Vannak-e más teamek az intézményben?

Iskolai kultúra  Az iskolai kultúra megismerésében jó iránytű lehet a korábbiakban is-

mertetett megnyilvánulási formák elemzése. Nézzenek körül, beszélgessenek régebbi, tapasztalt kollégákkal! Próbálják felfedezni, milyen értékek húzódnak meg egy-egy viselkedési norma, szokás mögött! Kik a nevelőtestület megbecsült, sikeres tagjai, miért?

Pedagógusok az iskolában  Milyen a nevelőtestület összetétele: létszám, nemek és

életkor szerinti megoszlás, pedagógusok képzettsége, szakértelme? Milyen mértékű a pedagógusok fluktuációja az intézményben? Milyen pedagógiai munkát segítő alkalmazottak dolgoznak még az iskolában? Kik látják el a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat? Milyen a hangulat a nevelőtestületben?

Információáramlás az iskolában  Milyen vertikális és horizontális kommunikációs

csatornák működnek? A hivatalos út mellett honnan lehet, érdemes még tájékozódni?
Milyenek a pedagógusok közötti megbeszélések, értekezletek? Hogyan strukturálódnak
a faliújságok? Hol találhatók a lényeges információk? Hogyan használják az internetet a
kommunikációban? Milyen az iskola honlapja? Kihasználják-e az elektronikus napló
kommunikációs lehetőségeit?
Intézményvezető  Milyen az intézményvezető stílusa? Mik tűnnek az elsődleges feladatainak? Hogyan, mikor lehet vele beszélni? Az iskolavezetőség tagjai között milyen a
feladatmegosztás?

A megismerés során érdemes a szubjektív benyomásokat tudatosítani és kontrollálni.
Hasznos tudni a formális működésmód szabályait, normáit. Érdemes minél több emberrel, ezzel együtt több nézőponttal is megismerkedni.

 KULCSFOGALMAK
szervezet  formális és informális jellemzők  szervezeti kultúra  szervezeti struktúra  Hardy-modell  Quinn-modell  iskolavezető stílusa  nevelőtestület mint
csoport  információáramlás  pályakezdők
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 KÉRDÉSEK
1. Hogyan befolyásolhatja az iskola szervezeti működése a nevelő-oktató
munkát?
2. Hogyan ismerhető meg egy iskola kultúrája?
3. Hogyan alakítható, változtatható egy intézmény kultúrája?
4. Milyen intézményi kultúra segítheti a személyközpontú, gyerekcentrikus nevelés-oktatás megvalósítását?

 AJÁNLOTT IRODALOM
Klein S. 2001. Vezetés- és szervezetpszichológia. Budapest, SHL Hungary Kft. A kötet a szervezeti működés jellemzőivel foglalkozó átfogó munka.
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 BEVEZETÉS
Ez a fejezet az iskola pedagógiai munkáját segítő szakemberekről és intézményekről, így az iskolapszichológusról és a pedagógiai szakszolgálatok keretében működő nevelési tanácsadóról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokról szól. Csak röviden érintjük a pályaorientációt segítő pályaválasztási tanácsadás kérdését (lásd részletesebben a 36. fejezetet), ami szintén a
pedagógiai szakszolgálat keretében működik.



AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIA FOGALMA

Az iskolapszichológia mint szakterület nem csupán az iskolában, hanem már az óvodában végzett pszichológusi tevékenységet is jelenti. A meghatározáshoz elsőként tisztázni
kell, hogy iskolapszichológiáról beszéljünk inkább vagy az oktatási intézményekben végzett pszichológiai tevékenységről. A kétféle elnevezés felfogásbeli különbségeket is rejt:
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az iskolapszichológia kifejezés azt a pszichológiai gyakorlatot takarja, amely közvetlenül a
pedagógia területéhez kapcsolódik; a pszichológia az oktatási intézményben pedig leginkább az embertudományoknak azt a gazdagságát, amely lehetővé teszi alkalmazásukat számos területen, így az iskola körülményei között is. A mai nemzetközi gyakorlatban mindkét
koncepció felbukkan (Mihály 2001a). E fejezet szerzője szerint a törvényi szabályozás keretein belül az iskola igényeinek, illetve a szervezeti feltételek adta lehetőségeknek megfelelően kell kialakítani a mindennapos iskolai pszichológiai munka gyakorlatát.


A MAGYARORSZÁGI ISKOLAPSZICHOLÓGIA
TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Hazánkban az iskolapszichológiai gyakorlat elterjedése hosszú folyamat eredménye volt.
A nevelési tanácsadásra, illetve a pszichológia iskolai alkalmazására mutatkozó igény az
1950-es évektől egyre erősödött. A hatvanas években történtek már kísérletek az iskolapszichológia feladatainak megfogalmazására, 1966-ban megjelentek a szakma úttörői néhány iskolában. Egyetemen oktatni az iskolapszichológiát csupán a hetvenes években
kezdték el, és 1986-ig kellett arra várni, hogy a művelődési minisztérium támogatásával
30 főállású óvoda- és iskolapszichológiai státusz létesüljön (Porkolábné Balogh – Szitó
1987). Ezek a szakemberek Budapest és Debrecen valamint a két nagyvárost körülvevő
települések oktatási intézményeiben kezdték el úttörő munkájukat.
Kezdetben az iskolához rendelt iskolapszichológusok szervezeti szempontból az
adott iskolához tartoztak, munkaidejüket kizárólagosan ott töltötték, ennek megfelelően
közvetlen munkahelyi vezetőik az iskolaigazgatók voltak. A szakmai függetlenség szempontjából ez az alá-fölé rendeltségi helyzet hozott nehézségeket, s emiatt indultak el azok
a törekvések, hogy az iskolapszichológus munkáltatója egy az iskolával együttműködő,
ám tőle független szervezet legyen, mint például a nevelési tanácsadó, pedagógiai kabinet, pedagógiai szakszolgáltató. 1994 és 2007 között több nevelési tanácsadóban sikerült
iskolapszichológusi státuszokat létrehozni, s végül a 1993. évi LXXIX. törvény 2007. évi
módosításának köszönhetően ennek a jogi szabályozása is hivatalos formát öltött. 2009ben történt arra vonatkozó kísérlet, hogy a fővárosban elterjedt modellt a vidéken működő többcélú kistérségi társulások kereteibe átültessék (M. Tamás et al. 2009).
Összefoglalva tehát, az iskola szervezeti keretein kívül és belül dolgozó iskolapszichológusok egyaránt alkalmazásra kerültek. A kezdetektől a mai napig voltak olyan iskolapszichológusok, akik rész- vagy teljes munkaidőben egy adott iskolában dolgoztak, integrálódva az iskolai szervezetbe, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Előnye
ennek a formának, hogy több időt tudnak az iskolában érdemlegesen tölteni, és szorosan
betagozódnak az adott szervezetbe, ennek következtében hatékonyabbak lehetnek, ám
ha nem sikerül a munkáltatótól függetlenedni szakmai kérdésekben, az etikai problémákat vethet fel.
Emellett 2013-ig egyre növekvő számban végezték munkájukat munkacsoportokban
a fentebb felsorolt, az iskola szervezetén kívül alkalmazásban álló óvoda- és iskolapszi-
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chológusok. Ezekben az esetekben egy pszichológus általában nem egyetlen (hanem
2-4) iskolát vagy óvodát látott el. A pszichológus tehát több intézményben volt „otthon”,
a nevelési tanácsadó vagy a pedagógiai kabinet (konkrétabban a helyi önkormányzat)
jelentette a munkáltatóját. A munkaideje megoszlott az ellátott intézmények között és
hetente egy napon a nevelési tanácsadóban végezte a munkáját a felmerülő szervezeti és
szakmai kérdések megoldásával (Martonné Tamás 2002). Előnyt jelentett ez esetben a
szakmai függetlenség és a szupervízió természetes lehetősége, hátulütője ennek a szervezeti felállásnak az, hogy időben szétforgácsolódik a pszichológus munkája.
Szervezeti szempontból országos változást hozott a pedagógiai szakszolgálatok és az
iskolapszichológia egységes szabályozása 2013 szeptemberétől. E szerint az iskolapszichológusok szervezetileg újra kizárólag az oktatási intézmények alkalmazásában dolgozhatnak, és a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és annak utódszervezetei
a tankerületi központok) a munkáltatójuk. Az óvodapszichológusokat az óvodákban alkalmazzák, fenntartójuk a helyi önkormányzat. Mind az iskola-, mind az óvodapszichológusokat szakmai szempontból a pedagógiai szakszolgálat (fenntartó szintén a KLIK) által
alkalmazott iskola- és óvodapszichológusok koordinátora irányítja és fogja össze.
Az 1986-os kezdet (30 fő) óta a 21. század első évtizedére az országban hozzávetőlegesen 500 iskolapszichológus dolgozik, s számuk egyre növekszik. Működésüket alapvetően a 2011. évi köznevelési törvény, valamint a 326/2013. kormányrendelet szabályozza. Ezek a jogszabályok két szempontból jelentenek előrelépést a szakma fejlődése
szempontjából. Egyrészt – igaz, hogy csak 500 fő tanulói létszám felett – kötelezővé teszik
az iskola- és óvodapszichológus alkalmazását, az eddigi ajánlás, az alkalmazhatóság helyett: „500 gyermekenként/tanulóként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott iskolapszichológust kell alkalmazni”. Másrészt rendeletileg szabályozzák az
iskola- és óvodapszichológusok feladatkörét.


AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS MUNKÁJÁVAL
KAPCSOLATOS TÉVHITEK

Minden olyan intézményben, ahol elsőként kezd el dolgozni egy óvoda- vagy iskolapszichológus, hamar szembesülnie kell olyan téves elképzelésekkel a pszichológus tennivalóival, szerepével kapcsolatban, melyek a pedagógus kollégák egy részében élnek. Ezek a
következők lehetnek:
A rossz gyereket kell „megjavítani”  Ha egy iskolában pedagógusoknak vagy igazga-

tóknak feltesszük a kérdést, szeretnék-e, ha iskolájukban iskolapszichológus dolgozna,
akkor általában egyértelműen igenlő választ kapunk. Ennek hátterében gyakran az a téves
elvárás áll, hogy a pszichológus megjelenésével a problémás gyerekek kezelésének gondja megoldódik. A tanárok fellélegezhetnek. Ehhez képest az iskolapszichológus működésével kapcsolatban az első csalódást éppen az szokta jelenteni, amikor a tanárok lassan
megértik, hogy a pszichológus csupán segít nekik. Segíti őket abban, hogy fejlesszék ma-
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gukat, segít megérteni rossz beidegződéseiket, nem hatékony reakcióikat, rávilágít a tanár-diák kapcsolatban rejlő negatív hatásokra stb. Tehát a munkájuk bizonyos értelemben még növekedhet is. Tény azonban, hogy az iskolapszichológussal való együttműködés sok sikerélményhez és hosszú távon tartós pozitív változásokhoz vezet, ami
alapvetően javítja a tanári hatékonyságot és közérzetet.
Az iskolapszichológus – órásmester  A pszichológus munkájával kapcsolatos másik

tévhit, hogy mint a jó műszerész, képes megjavítani az elromlott lelki szerkezetet, a gyerekeket. A valóság azonban az, hogy az iskolapszichológus a legritkább esetben végez egyéni
terápiát. Erre az iskola nem megfelelő terep. A gyerekekkel való foglalkozás hatása pedig
alig érezhető, ha a közeg, amelybe a gyerekek nap mint nap visszamennek a foglalkozások
után, semmit sem változik. A tanárok aktív közreműködése tehát a gyerekekkel való
munka sikerességét is befolyásolja.
A pszichológus – varázsló  Egy következő tévhit vagy inkább túlzott elvárás, hogy a
pszichológus megjelenése mintegy varázsütésként hat az iskolára, és már másnap érezhető a pozitív hatás. A valóság az, hogy a pszichológusi munka eredményeként kialakuló
változások hosszú távon működnek. A szervezetre és azok tagjaira gyakorolt hatás általában egy-két év után jelentkezik. S mivel ez folyamatos, lassú javulást jelent, gyakran a
benne élők észre sem veszik. Olyan ez, mint például az anya, aki mindennap látja gyermeke fejlődését, alig érzékel változást, míg egy olyan rokon, aki ritkán találkozik vele, rögtön
észreveszi, milyen nagyot nőtt.



AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI MUNKA SZEMLÉLETI KERETEI

A tévhitek után fontos kihangsúlyozni az iskolapszichológus munkájának alapvető szemléleti kereteit (Szabó – N. Kollár – Hujber 2015).
Rendszerszemlélet  A gyermek viselkedése mindig megvizsgálható egy a társas vagy
fizikai környezet által meghatározott rendszer egészébe illeszkedve. A gyerek viselkedése
akkor illeszkedik a rendszerbe, ha a gyerek céljai és a rendszer (pl. család és iskola) céljai
egybeesnek. A pszichológusra általában akkor van szükség, ha a fenti képletben meg nem
felelést észlelünk. Az iskolapszichológus ennek a rendszerszemléletnek köszönhetően a
gyermekkel kapcsolatos problémába az érintett összes szereplőt olyan mértékig vonja be,
ami a probléma megoldását segíti. Szülők (gondviselő), osztályfőnök, szaktanárok, fejlesztőpedagógus, logopédus, családsegítő, gyermekvédelmi felelős, mind különböző
mértékben segíthet egy iskolai probléma megoldásában.
Kliensek széles körével foglalkozás  A rendszerszemléletű gondolkodásból követ

kezik, hogy az iskolapszichológus nem csupán a problémás tanulókkal, de még csak
nem is az összes tanulóval foglalkozik, hanem a gyermekeket körülvevő teljes szociális
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30.1. ÁBRA  Az
iskolapszichológus nemcsak a
tanárokkal, de a szülőkkel is
együttműködik

háló a kliensi körébe tartozik. Elsősorban a pedagógusoknak nyújt segítséget, de foglalkozik a tanulók családjával is, és az egész iskola társas klímájának javítása is a feladatkörébe tartozik.
Preventív szemlélet  Az iskolapszichológus a rendszerszemlélethez illeszkedően a

problémákat inkább megelőzni igyekszik, mint a már kialakult, évek óta húzódó konfliktusokat megoldani.
Az elsődleges prevenció során a pszichológus a diákok tanulási, társas és érzelmi készségeit fejleszti, megelőzve ezáltal tanulási, magatartási problémákat, ugyanakkor a pedagógusokkal konzultációt folytat konkrét pedagógiai helyzetekhez kapcsolódóan, és segíti
a pedagógusi munka hatékonyságának növelését is.
Másodlagos prevenció során a teljesítménybeli és magatartási problémák korai azonosítása a cél, és a mihamarabbi korrektív beavatkozás (pl.: tanulási zavarok korai felismerése és korrekciója, serdülőkori öngyilkosság, depresszió megelőzése).

30.2. ÁBRA  A kötetlen
foglalkozáson a lélek is
felszabadul
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A harmadlagos prevenció esetében a hosszú távon kialakult tanulási és magatartási
problémák következtében fellépő mentálhigiénés állapot romlásának megelőzése a feladat (Szitó 2010).
Indirekt munkamódok előnyben részesítése  A munkavégzés során az iskolapszicho-

lógus célja, hogy minél több tanuló iskolai beilleszkedését és tanulási sikerességét segítse
elő. Ezért a munkamódok megválasztásánál azokat érdemes előnyben részesíteni, amelyekkel nem közvetlenül a gyermekeket, hanem a velük foglalkozó pedagógusokat, illetve
a gyermek környezetét segíti, és ezáltal kerül a gyermek jobb helyzetbe. Például a pedagógusokkal való konzultáció a hatékonyabb tanítási módszerek kialakítása érdekében, az
ő felkészítésük a tanulás-módszertani ismeretek átadására az adott tárgy tanítása során
vagy az osztály perifériáján levő tanuló esetén az osztály társas klímájának javítása (lásd
20. fejezet) nemcsak az adott gyermek problémáinak megoldásában segít, de az összes
tanuló számára hasznos, és ami ennél is fontosabb, az indirekt módszerek a pedagógusok
hosszú távú problémamegoldó képességeihez is hozzájárulnak.
Fejlődéspszichológiai szemlélet  A gyermekek/tanulók aktuális jellemzőinek felméré-

se és a problémák megállapítása során nem csupán a gyermek életkorának, illetve az osztályfoknak megfelelő fejlettségi szintet kell tekintetbe venni, hanem a gyermek fejlődésének a trendjét, a fejlesztés lehetőségeit és azt is, hogy a problémás területek mellett milyen erősségei vannak, amelyekre támaszkodni lehet.


AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI MUNKA DIREKT
ÉS INDIREKT FELADATAI

Az iskolapszichológusra váró feladatok a szakma kialakulása kezdetén nem voltak kristálytiszták, s még ma is találhatunk kisebb-nagyobb különbségeket, ha megvizsgáljuk a
különböző iskolákban dolgozó pszichológusok tevékenységét. Következik ez a nagyon
heterogén korábbi hagyományokból, és abból is, hogy az iskolapszichológia iránti elvárások iskolánként is eltérőek, de abból is, hogy az iskolapszichológusi tevékenység feladatköre olyan sokrétű, hogy nem lehet minden iskolában minden területet teljes körűen lefedni. Mára azonban elmondható, hogy a hatályos jogszabályok meghatározzák azt az
egységes személeti keretet, amelyen belül az iskolapszichológusok dolgoznak, valamint
a konkrét feladatköröket (lásd 30.1. táblázat). E szerint az iskolapszichológus elsődleges
feladata a pedagógiai munka segítése. Tevékenységének indirekt célja tehát, hogy a gyerekek és a felnőttek minél jobban érezzék magukat az iskolában, örömmel és eredményesen vegyenek részt az intézmény életében. Ez egyrészt az intézmény alapvető szocializációs folyamataihoz kapcsolódó pszichológiai tennivalókat jelenti, másrészt a személyiségzavarok, tanulási nehézségek, társas beilleszkedési problémák, deviáns jelenségek
megelőzését, korai jelzéseinek felismerését és a megoldásukban történő közreműködést
(Kósáné Ormai – Ruskó 1997). A fenti célok elérése érdekében az iskolapszichológus
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mindenekelőtt törekszik a szervezet formális és informális csoportjainak megismerésére (Martonné Tamás 2002).
A megismerés eszközei között a hospitálás módszerét említhetjük elsőként. Ebben
a szituációban találkozik sok diák az iskolában első alkalommal az iskolapszichológussal, sőt pszichológussal egyáltalán. Éppen ezért kiemelt jelentősége van annak, hogyan
mutatja be a pedagógus a pszichológust osztályának. Mindazonáltal a hospitálás kezdeti
lépése csupán a megismerésnek, az iskolapszichológus szövevényes tevékenységeinek.
A tanári konzultáció  A pedagógus és pszichológus együttes problémamegoldó tevékenysége előzetesen egyeztetett időpontban történik, lehetőség szerint nyugodt körülmények között, négyszemközt vagy a problémában érintett emberek részvételével. Célja
a pedagógus igényeitől függően széles kört ölelhet fel az egyes tanulókkal vagy csoporttal, osztállyal kapcsolatos problémákon át a pedagógus munkáját nehezítő kommunikációs vagy módszertani problémákig. A gyermek pedagógiai és pszichológiai szempontú
megsegítése érdekében az első konzultációs alkalommal az adott gyermekkel kapcsolatos
probléma mindenre kiterjedő részleteit ismertetik, majd az iskolapszichológus felvázolja,
hogy ebben a konkrét esetben mi lesz a diagnosztikus munka menete. A pedagógus a
vizsgálat minden fázisát végigkísérheti a további konzultációk alkalmával. Mindeközben
30.1. TÁBLÁZAT  Az óvoda- és iskolapszichológia feladatai
[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 132. §-a alapján]

Feladatkör

Pedagóguskonzultáció

Cél

A nevelő-oktató munka támogatása, a pedagógusok
szakmai segítése és pszichés támogatása
Képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgálata, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megelőzése
Személyközi konfliktusok és az erőszakjelenségek
csökkentése

Preventív és állapotfelmérő vizsgálatok a tanulással kapcsolatban (kiemelt célcsoportok: 5.
életévet betöltöttek, 1. 5. és 9. évfolyam)
Preventív és állapotfelmérő vizsgálatok a társas
kapcsolatok terén, tréningek, egyéni és csoportos tanácsadás tartása
Egyéni és csoportfoglalkozások gyermekeknek Beilleszkedés, társas kapcsolat javítása, az iskolai teljesítmény növelése, a kommunikáció javítása, teljesítményszorongásos tünetek kezelése
Mentálhigiénés preventív feladatok: felmérés és Tanulók pszichés jóllétének támogatása, életvezetési
foglalkozások szervezése, tartása
problémák megelőzése, a szexuális nevelés segítése
Krízistanácsadás váratlan súlyos élethelyze Krízisben levők esetén helyzetfelmérés, pszichés tátekben
mogatás, továbbküldés
Tehetséggondozás: szűrések, vizsgálatok, tré- Az együttműködés és az ellátás kereteinek kidolgozáningek, egyéni és csoportos tanácsadás tartása sa a pedagógusokkal és a pedagógiai szakszolgálat
szakemberével közösen
Pszichológiai ismeretterjesztés
A nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai ismeretek fejlesztése – diákoknak és szülőknek.
Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal és Szakmai együttműködés és a szakmai fejlődés bizto
sítása
a szakmai támogató szervezetekkel
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világossá válik, hogy a két szakember közös eszmecseréje, illetve a pedagógiai folyamat változása hozza majd meg az eredményt. A diagnosztikus szakaszt lezáró beszélgetés során
az iskolapszichológus ismerteti szakvéleményét, s az általa felvázolt megoldási lehetőségek közül közösen vitatják meg a pedagógussal, mi lenne a leginkább célravezető a gyerek
szempontjából (Martonné Tamás 2002). Itt nem minden esetben zárul le a munka, sok
esetben csupán a probléma feltárása történik meg. Egyes szituációknál a probléma megoldását az iskola társintézményeiben dolgozó szakemberektől lehet várni (nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, drogambulancia stb.), más esetekben ellenben a pedagógus kezében van a megoldás, miután tisztábban látja a diákkal kapcsolatos probléma
lényegét, s a konzultáció alkalmával sikerült stratégiát kidolgozni a gyerek pedagógiai
kezelésére. A konzultációs tevékenység tehát pedagógus és pszichológus egyenrangú partnerkapcsolatán alapulva tud eredményesen működni. A konzultációs folyamatban a pedagógus nemcsak a konkrét esetre vonatkozóan kaphat segítséget, hanem az adott eset
megértése közben, empátiája fejlődésének köszönhetően a későbbiekben felmerülő hasonló pedagógiai helyzetekben is javulhat problémamegoldó képessége.
Mindazonáltal fontos megláttatnunk azt a tényt is, hogy két iskola igényei olykor nagyon
különbözőek lehetnek a szakértővel szemben: van olyan iskola, ahol a pszichológus előadások és továbbképzés formájában adja át szaktudását a pedagógusoknak, konzultációt
folytat a tanárokkal, az egyes gyerekekkel kapcsolatban, különleges esetben tanácsot ad a
családnak. Szülőkkel és a pedagógusokkal együtt végiggondolja, hogy ki az a gyerek, akinek szakellátásra van szüksége, illetve hogy milyen típusú ellátás igénybevétele segítené
leginkább a gyermek fejlődését. A gyerekekkel azonban sem vizsgálatot, sem egyéni tanácsadást nem végez. Máshol lehet, hogy arra van igény, hogy a pszichológus ismerje
meg elsőként a gyereket/gyerekeket, s aztán adjon támpontokat a különböző problémák
megoldásában. Ilyenkor is van azonban az egyéni foglalkozásnak egy olyan szintje, a pszichoterápiás ellátás, ami már külső szakember bevonását igényli, mert sem az iskolapszichológus munkaideje, sem az iskolában betöltött helye (sok szinten és számos különböző
alkalommal találkozik a diákokkal), sem az iskola mint helyszín nem alkalmas a terápiás
folyamathoz. Azokon a területeken, ahol a terápiás ellátás a fizikai távolság vagy a szakellátás leterheltsége miatt nem elérhető, komoly szakmai dilemmák elé állítja a szakembert, hogy milyen súlyosságú problémát vállaljon fel iskolai keretben. Ezt a döntést mindig az adott helyzet mérlegelésével kell meghozni.
Iskolapszichológus az oktatómunkában  Tudásalapú európai társadalmunkban az

egész életen át tartó tanulás egyre nagyobb szerepet kap. Annak érdekében, hogy ne csupán frázisokként visszhangozzanak a fenti szavak, elengedhetetlen hatékony tanulási stratégiák alkalmazása. Optimális esetben az iskolapszichológus korábban említett szűrővizsgálatai már az óvodáskor utolsó évében elkezdődnek, és a diák egész iskolai pályafutását végigkísérik. Ezek a preventív jelleggel, általában csoportosan, osztályfőnöki óra
keretein belül végzett vizsgálatok a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémák korai
azonosítását, a tehetségek felismerését szolgálják (Porkolábné Balogh 1990). A szűrő-

30. A z iskolapszichológia és külső intézmények szerepe



497

30.3. KÉP  Csoportépítés.
Játékos gyakorlatokkal az
iskolapszichológus is
hatékonyan segítheti a
csoport fejlődését

vizsgálatokon felszínre került tanulási problémák kezelésén túl lehetőség nyílik a hatékony tanulási stratégiák tanítására igény szerint osztályszinten, tematikus csoportokban
vagy egyénileg (Szitó 2003). A tanulás tanítása pedagógiai pszichológiai kérdés, ezeket az
órákat tarthatja pedagógus, pszichológus vagy akár mindkettő együtt. A tematikus foglalkozások témája a tanulás optimális belső és külső feltételeinek megismerése, a koncentráció, az emlékezet, a gondolkodás fejlesztése, az önművelés változatos lehetőségeinek keresése, elsajátítása (Oroszlány 1998). A fent említett helyzeteken kívül az iskolapszichológus
az oktatómunkában indirekt módon is részt vállalhat, amikor a pedagógussal történő konzultáció folyamán felszínre kerülő szaktárgytanítási problémákat segít kezelni.
Az iskolapszichológusra a nevelőmunkában szükség lehet a tehetséggondozás területén, a tehetségek felismerésétől kezdve konkrét tanácsadásig, hogy osztályt léptessenek a
tehetséges tanulóval vagy dúsító programban részesítsék-e inkább (Gyarmathy 2001a).
Szerepet vállalhat a pszichológus a serdülők szexuális felvilágosításában, amit sok esetben
nem szívesen vállal fel az osztályfőnök vagy a biológiatanár. Segíthet az osztályfőnöknek
abban is, hogy előkészítse a gyerekek pályaorientációját (később látni fogjuk, hogy ezt a
feladatot az iskola egy társintézménye is elláthatja) egymásra épülő, az önismeretet fejlesztő foglalkozássorozatokon keresztül. Ha igény mutatkozik rá egy-egy osztály részéről,
segíthet osztályközösségek építésében, a nagyobb összetartás elérése érdekében. Mindezt
többnyire osztályfőnöki órák keretein belül.
Mindazonáltal van még egy iránytű, amit az iskolában dolgozó pszichológusnak jelképesen mindig kezében kell tartania, hogy észrevegye, meddig tartanak saját kompetenciahatárai. Ha olyan megkeresést kap, ami ezeken a határokon túl terjed, bármennyire
érdekes is a probléma maga, bármennyire is szeretné az igazgató, hogy a problémát helyben oldják meg, az iskolapszichológusnak mégis világossá kell tennie, hogy ő ebben
olyan módon tud segíteni, hogy megtalálja az adott esetben legkönnyebben hozzáférhető
szakmai segítséget.
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Összességében kijelenthetjük, hogy az iskolapszichológus munkája nagyon hasonlatos a körzeti orvoséhoz, amennyiben egy bizonyos szintig minden problématerülethez
kell értenie, de tudnia kell, melyik az a pont, amikor „szakorvoshoz kell beutalót adnia a
betegnek”.


A PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA „TÁRSINTÉZMÉNYEI”,
NEVELÉSI TANÁCSADÓ, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

A pedagógiai szakpszichológus iskolában, iskolapszichológiai hálózatban, szakértői bizottságban, a nevelési tanácsadás, a pályaválasztás és tehetséggondozás vagy a gyermekés ifjúságvédelem területén dolgozik, s a gyermekek és ifjak személyiség- és képességfejlesztésére irányuló feladatokat lát el.

Nevelési tanácsadó
A nevelési tanácsadó pedagógiai szakszolgálat, azaz az iskolai tevékenységet segítő intézményként tartjuk számon. Szakembereinek segítségét állampolgári jogon, tehát ingyenesen vehetik igénybe a gyerekek, szülők, pedagógusok. Hatásköre a 3–18 éves korú gyerekekre terjed ki. A nevelési tanácsadó igénybevétele az alábbi esetekben javasolt:
 Magatartási

és beilleszkedési problémák esetében (megváltozott viselkedés, túlzott
visszahúzódás, közösségi szabályok figyelmen kívül hagyása, kapcsolati nehézségek).
 Az érzelmi, indulati élet zavarai esetében (fokozott érzékenység, nyugtalanság, agres�szivitás, ideges eredetű beszédzavar, neurotikus tünetek stb.).
 Tanulási és teljesítményzavarok esetén, ha a gyermek teljesítménye képességei alatt
marad, írás-, olvasászavar, figyelemzavar, tanulási kedv hiánya stb.
 Iskolaérettség megállapítása, ha a szülő vagy az óvodapedagógus bizonytalan a gyermek iskolakezdésével kapcsolatban.
 A nevelési tanácsadót a gyermekvédelmi hatóságok, társintézmények is megkereshetik szakvéleményadás céljából a jogszabály által előírt esetekben.
A nevelési tanácsadóban gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus, családgondozó pedagógus, gyógypedagógus, logopédus és gyermekorvos vagy gyermekpszichiáter működik közre a panaszok enyhítése és a gyermek lelki egyensúlyának helyreállítása érdekében.
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Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyermek és ifjúságvédelem alatt a gyermek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi, egészségügyi, valamint pedagógiai tevékenységek és intézkedések
összességét értjük. A gyermeket veszélyeztető tényezők adódhatnak a környezetből, a
gyermek személyiségéből, anyagi, egészségügyi vagy egyéb okokból. A környezeti okok
között szerepel a családszerkezet (egyszülős család, árvaság), az erkölcsi fejlődést veszélyeztető családi környezet, nevelési szokások, nevelési hiányosságok, lakásgondok, a családon kívüli negatív környezet.
A gyermek nevelése elsősorban a család feladata és kötelessége. Ebben azonban segítségére lehet az iskola, az önkormányzat, az állam. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakember
alapvető feladata a tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárása, pedagógiai eszközök
segítségével a káros hatások megelőzése, ellensúlyozása. Feladatai közé tartozik továbbá
kapcsolatot tartani a gyermekjóléti szolgálattal és indokolt esetben eljárást kezdeményezni a gyermekvédelmi hatóságoknál.
Mindamellett az iskola minden pedagógusának figyelemmel kell követnie például,
hogy a tanulók rendszeresen járnak-e iskolába. A gyermekjóléti szolgálat szakembereit
abban az esetben érdemes bevonni a folyamat rendezésébe, ha a tanár és a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős a maga kompetenciaterületén nem tud továbblépni. A megoldás
felé vezető úton szakemberek (pedagógus, iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős)
együttműködésére van szükség, ehhez viszont kommunikáció, bizalom és mindenkinek
a saját szakterületén belüli kompetenciája elengedhetetlen.
Összefoglalásképpen, a pedagógusnak fontos minden olyan problémát helyben és
minél hamarabb kezelnie, amire az ő kompetenciája kiterjed, azonban azt is látnia kell,
hol ér véget az ő hatásköre, s ebben az esetben a megfelelő szakember megkeresése tekinthető elsődleges feladatának.

 KULCSFOGALMAK
iskola- és óvodapszichológia  rendszerszemlélet  prevenció  fejlődéspszichológiai szemlélet  direkt és indirekt munkamódok az iskolapszichológiában  tévhitek  hospitálás  konzultáció  pedagógiai szakszolgálat  nevelési tanácsadó 
pályaorientáció  gyermekvédelem
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 KÉRDÉSEK
1. Milyen problémákkal fordulna iskolapszichológushoz, és mit várna tőle?
2. Mi a célja a tanárok iskolapszichológussal folytatott konzultációjának?
3. Gondolja végig, hogy az iskolapszichológia szemléleti sajátosságaiból milyen
feladatellátási módok következnek egy tanulási vagy magatartási probléma felmerülése esetén!
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