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Előszó
A könyv oktatási segédanyag azon olvasók számára, akik a munka világában, az
üzleti, illetve a gazdasági életben tevékenykednek, vagy ezt tervezik. Olyan
pszichológiai alapismereteket gyűjtöttünk össze, melyek tájékozottabbá és
sikeresebbé tehetik az olvasót. A lélektani ismereteket, hazai viszonyokat
figyelemben tartva igyekeztünk bemutatni, ráadásul – az aktív tanulás elveit
követve - törekedtünk az alkalmazói szemléletnek minél inkább megfelelni. Az
ismeretforrásokon túl, feladatokat találhat az olvasó, melyek megoldása
személyesebbé teszi az elméleteket, illetve segítik a gyakorlati alkalmazást. A
szövegben számos téma összefügg egymással. A mélyebb megértést és
feldolgozást segítendő, az összefüggéseket jelöltük. Az egyes fejezeteken belüli
összefüggésekre egy szimpla nyíl (→) hívja fel a figyelmet. A dupla nyíl (→ →)
a tanulmányok közötti összefüggésekre utal. A tanulmányok végén ellenőrző
kérdésekkel segítjük a vizsgára való felkészülést.
Kérjük, jelezze számunkra a tankönyvvel kapcsolatos tapasztalatait, javaslatait,
észrevételeit a következő e-mailcímre: attila.forgacs@uni-corvinus.hu.

Budapest, 2009. szeptember
Dr.habil. Forgács Attila
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I. AZ ATTITŰDÖK JELENTŐSÉGE AZ ÜZLETI VILÁGBAN (Forgács Attila)
1. Az attitűd fogalma
1.1. Attitűdök az üzleti életben és a társadalomtudományokban
Az üzleti életben fontos tényező a társadalmi szereplők, a potenciális fogyasztók,
üzlettársak, ügyfelek, stb. viselkedésének előrejelzése és befolyásolása. A tudomány
tekintetében az az elmélet, technika, ismeret stb. tekinthető igazán tudományosnak,
mely képes a jelenségek előre jelezésére és módot ad a folyamatok befolyásolására. A
mérnöknek előre kell tudnia jelezni, hogy a Szabadság-híd elbír-e annyi járművet,
amennyivel potenciálisan megterhelődhet. Amennyiben nem bírná el, tudnia kell a
beavatkozás módját. A pszichológiai ismeretrendszerben a társadalmi viselkedések
előrejelzésére leginkább az attitűd jelenségköre alkalmas, ezért ebben a fejezetben az
attitűddel kapcsolatos legfontosabb ismereteket és gyakorlati útmutatókat gyűjtöttük
össze.
Az attitűd a latin aptus szóból ered, melynek több jelentésárnyalata is van: (1)
alkalmasság, megfelelősség, másrészt (2) mozdulat, testtartás, valamint (3) magatartás.
A szó különféle tudományterületeken terjedt el, például a művészettörténetben, ahol
különféle testtartások leírására használják.

1. ábra: A testtartás (attitűd) felkészülés a cselekvésre
(Michelangelo: Dávid)

A pszichológiában a múltszázad elején jelent meg a fogalom, és rövid idő alatt
hatalmas népszerűségre tett szert. A szociálpszichológiai kézikönyvek és
szakfolyóiratok kulcsszavainak és címeinek tartalomelemzéséből kiderül, hogy –
időszaktól függően – a szociálpszichológia negyede-fele az attitűd kérdéskörét érinti.
Alighanem az attitűd a modern szociálpszichológia egyik leglényegesebb és
legpraktikusabb fogalma. Az attitűdökkel kapcsolatos ismereteket alkalmazzák többek
között a marketing-, a piac-, valamint a közvélemény kutatások során.
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A legkülönfélébb pszichológiai irányzatok alkalmazzák az attitűd fogalmát. Az attitűd
olyan fogalom, mely összeköti az egyébként nehezen összeegyeztethető pszichológiai
irányzatok fogalmait. Még akkor is, ha az egyes irányzatok nem pontosan ugyanazt a
jelenséget értik a fogalom alatt:

1.2. Mi az attitűd?
Néhány korszakalkotó attitűddefiníció gyűjteménye1:
Évszám

1901
1918
1928
1929
1931
1935

1943
1947
1956
1957
1960
1960
1962
1981
1995

1998

1

Szerző(k)

Mi az attitűd?

Az attitűd figyelemre vagy valamilyen meghatározott akcióra való
készenlét.
Thomas
és Az attitűd az egyéni tudat olyan folyamata, amely a szociális értékeknek
Znaniecki
megfelelő valódi vagy lehetséges egyéni aktivitást meghatározza.
Chave
Az attitűd érzések, vágyak, félelmek, meggyőződések, előítéletek vagy
más tendenciák összessége, amely különböző tapasztalatok hatására
cselekvésre való beállítódást vagy készenlétet idéz elő a személyben.
Köhler
Az attitűdváltozás meghatározott fiziológiai nyomás, amelyet az
idegrendszer más részeiben keletkező folyamatok egy szenzoros területre
gyakorolnak.
Thurstone
Az attitűd valamilyen pszichológiai tárgy iránt vagy azzal szemben
megnyilvánuló érzelem.
Allport
Az attitűd olyan mentális és neurális készenléti állapot, amely a
tapasztalatokon keresztül szerveződik és irányító vagy dinamikus
befolyást gyakorol a személynek minden tárgyra és helyzetre adott
válaszában, amely ezzel kapcsolatban áll.
Morgan
Az attitűd a szó szoros értelmében mentális tartás, magatartás irányító,
amelyhez minden új élményt viszonyítunk, mielőtt reagálnánk rá.
Doob
Az attitűd olyan implicit, drive keltő válasz, amelyet az egyén
környezetében társas szempontból jelentősnek tekintenek.
Smith,
Az attitűd egy prediszpozíció arra, hogy bejósolható módon észleljük a
Bruner
és tárgyak egy osztályát, bejósolhatók legyenek az általuk keltett motivációk
White
és a velük szemben megnyilvánuló cselekvések.
Osgood, Suci Az attitűd válasz prediszpozíció, eltér azonban más készenléti
és
állapotoktól abban, hogy értékelő válaszokra hajlamosít.
Tannenbaum
Sarnoff
Az attitűd diszpozíció arra, hogy a tárgyak egy osztályára kedvezően vagy
kedvezőtlenül reagáljunk.
Rosenberg és Az attitűd arra szolgáló prediszpozíció, hogy bizonyos ingerosztályokra
Hovland
bizonyos válaszosztályokkal történjen reagálás.
Krech,
Az attitűd a szociális tárgyakra vonatkozó pozitív és negatív értékelés,
Crutchfield
érzelem és cselekvési tendencia tartós rendszere.
és Ballachey
Petty
és Az attitűd valamely személyre, tárgyra vagy problémára vonatkozó
Cacioppo
általános és időben hosszantartó pozitív vagy negatív érzelem.
Banaji
Az implicit attitűd olyan introspektíven nem meghatározott (vagy nem
pontosan meghatározott) nyoma a múltbeli tapasztalatoknak, amelyek
kedvező vagy kedvezőtlen érzéseket, gondolatokat és szociális tárgyakkal
kapcsolatos cselekvéseket közvetítenek.
Eagly
és Az attitűd valamilyen entitás kedvező, vagy kedvezőtlen értékelése.
Chaiken
Baldwin

A definíciókat tájékoztatásul közöljük, hogy nyomon követhető legyen az attitűdfogalom
korszaktól és szerző(k)től függő változása. A definíciókat számon kérni nem fogjuk.
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Feladat: Olvassa el és tartalomelemezze a fenti attitűddefiníciókat. Keresse meg a
leggyakrabban előforduló elemeket. Alkossa meg saját attitűd definícióját ezek
alapján!

2. Az attitűd tengelyei
Az attitűddefiníciókban leggyakrabban előforduló elem az, hogy az attitűd érzelmi
(értékelő) viszonyulás. Igen gyakran előforduló elem szerint, az attitűd tartalmaz
valamilyen ismeretet, véleményt, nézetet, gondolatot, vagy akár babonát az
attitűdtárgyára vonatkozóan2. Végül az attitűd harmadik rétege egyfajta viselkedést
jelent. Ezek alapján az attitűdnek 3 tengelye van:
Attitűd
A viszonyulás
Példák
tengelyek
szintje
érzelem, értékelés
affektív
Józsi szereti a biciklijét
ismeret, vélekedés, Környezetbarát közlekedési eszköznek véli a
kognitív
nézet, hiedelem
kerékpárt
viselkedés
konatív
Józsi gyakran kerékpározik
Az attitűd

személy

attitűdtárgy

attitűd

tengelyei
Affektív
viszonyulás
Kognitív
viszonyulás

Konatív
viszonyulás

Józsi

szereti

a kerékpárját

utálja

a politikát

úgy véli,
azt hiszi,
úgy tudja,
hogy…

….a kerékpárja környezetkímélő

vigyáz

a kerékpárjára

nem jár

politikai választásokra

…a politika haszontalan időtöltés

A fenti példában Józsi rendelkezik attitűddel. Csak az emberre jellemző az attitűd,
tehát csak személy rendelkezhet attitűddel. Az attitűd maga az affektív (érzelmi),
kognitív (ismereti), illetve konatív (viselkedéses) viszonyulás. Az attitűdtárgy az,
2

Az attitűdök kialakulásában az affektív tengelynek van meghatározó szerepe. Az emberek
azt akarják megérteni, hogy mit célszerű elkerülni, és mit megközelíteni. A vélekedéseknek
(kognitív tengely) másodlagos szerepe van az attitűd megjelenése során.
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amire a viszonyulás vonatkozik. Bármi válhat attitűdtárggyá (mosópor, politikus,
eszme, intézmény, mimagunk, stb.) amihez viszonyulni lehet.

3. A viselkedés előrejelzése
Az attitűd fent ábrázolt struktúrája lehetőséget biztosít a jövőbeli viselkedésmódok
predikciójára3. Az attitűd fogalmának páratlan népszerűsége – egyrészről - éppen
ebből a lehetőségből fakad (→ 5. fejezet). Az emberi faj egyik leglényegesebb
megkülönböztető tulajdonsága az állatvilágban, éppen az előrelátás szándéka és
képessége. Az ősidőktől fogva igény volt a jóslásra, amit a legkülönfélébb mágikusvallásos technikákkal elégítettek ki. Egészen a 20-as évekig az akkori pszichológiai
iskolák inkább képesek voltak a jelenségeket értelmezni, de nem igazán tudtak előre
jelezni. A pszichoanalitikusok a lelki jelenségeket a korai gyermekkor élményeiből
képesek voltak magyarázni, de a jövő viselkedéseinek jóslására nem vállalkoztak. A
tudomány értéke pedig egyrészt abban mérhető, hogy megbízhatóan képes anticipálni4
későbbi folyamatokat. Ha a meteorológus csak arra képes, hogy elmondja milyen
időjárási viszonyok voltak a héten, akkor nem tekintenénk komoly tudósnak. Azt
várjuk tőle, hogy megbízhatóan jelezze előre a holnapi időjárás alakulását.
A politikai választások eredménye elvileg előre jelezhető az attitűdök mérésével. A
tényleges választás (viselkedés) csak 4 évente van, de a politikai pártokkal kapcsolatos
érzelmek és gondolatok, tehát az attitűd affektív és kognitív szintje máris tetten érhető.
Amennyiben az attitűd tengelyei harmonizációra hajlamosak, az érzelmekből és
véleményekből lehetséges a viselkedésre következtetni. A mindennapi tapasztalat
megerősíti a kovarianciát5: amely attitűdtárgyakat nem kedvelünk, nem is alkotunk
róluk kedvező véleményt, ráadásul igyekszünk elkerülni, és fordítva, amely dolgokról
pozitív véleményünk van, azokat inkább fogjuk szeretni, és keressük velük a
kapcsolatot. A hétköznapi tapasztalatok azonban csak akkor megbízhatók az
akadémikus szociálpszichológus számára, ha laboratóriumi kísérletekkel igazolható.
Számos szociálpszichológiai kutatás megerősíti a fenti feltevést, míg olyanokat is
találunk, melyek cáfolják. Az alábbiakban néhány kutatási példát mutatunk be.

3.1. Az attitűd alkalmas a viselkedés előrejelzésére
Milton J. Rosenberg felmérte – affektív és kognitív szinten -, melyik pártot kedvelik
a kísérleti személyek. Ezt követően, hipnózisban erős érzelmi töltetű szuggesztiókat
közölt a pártokkal kapcsolatosan. Például: „X párt igen, Y párt nem”; „Éljen X párt, le
Y párttal”, stb.) Ezt követően újra bemérte - affektív és a kognitív szinten - a
pártpreferenciákat. A hipnózis hatására nemcsak a pártokkal kapcsolatos érzelmek,
hanem a rájuk vonatkozó gondolatok is megváltoztak, dacára annak, hogy kognitív
tartalmú információkat nem kaptak a kísérleti személyek. Ez azt igazolja, hogy az
3

predikció: előrejelzés, jóslás, jövendölés
anticipáció: utalás később előforduló eseményre
5
kovariancia: együttváltozás
4
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attitűd érzelmi tengelyének megváltozása az attitűdtárgyra vonatkozó vélekedéseket is
megváltoztatja. Tehát, az attitűd tengelyek hajlamosak harmonizációra. További
kérdésként merül fel, hogy az affektív és a kognitív tengelyek miképpen viszonyulnak
a viselkedéses (konatív) tengelyhez?

Milton J. ROSENBERG(1925- )
Az utóbbira többek között Stanley Milgram destruktív engedelmességi vizsgálatában
találhatunk példát (→ → a kísérlet részletes leírása és eredményei a II. tanulmány 6.5.
alfejezetében olvashatók). A kísérleti személy úgy tudja, hogy ő maga egy asszisztens
egy tanulási kísérletben. Feladata, hogy a szomszéd teremben lévő hallgató tanulási
teljesítményét kontrollálja. Valahányszor a tanuló téves választ ad, meg kell nyomnia
egy gombot, ami áramütéssel jelzi a hallgatónak, hogy hibázott. Valamennyi tévesztést
követően az asszisztensnek emelnie kell egy fokozatot az áramfeszültség erősségén.
Képzeljük el, hogy a kutatás során több időpontban megmérik az asszisztens (affektív
és kognitív szintű) attitűdjét a diák felé.
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attitűd
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mértéke (Volt)

2. ábra: A viselkedés és az attitűd affektív szintjének összefüggése
A vizsgálat elején az asszisztens pozitívan viszonyul a diákhoz. Minél erősebb
áramütéssel büntette (viselkedés), annál inkább a negatív irányba változik az attitűd az
affektív és kognitív szinten. Ha ez igaz, akkor kizárólag a viselkedés megváltozása
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hatással van az attitűdtárgyra vonatkozó érzelmekre és vélekedésekre. A példa tehát
megerősíti azt a hipotézist, hogy az attitűd szintjei hajlamosak harmonizálni
egymással. Ezt az állapotot nevezik attitűd konszonanciának. Az attitűd szintjeinek
ellentmondása (disszonanciája) olyan feszültségeket kelt, melyek a harmonizáció
irányában hatnak. Ezt a folyamatot - a Festinger6 nevű szociálpszichológus elnevezése
alapján - nevezik disszonancia redukciónak (→ 4.6. alfejezet). Disszonanciát okozna
például az, ha bántanánk, akit egyébként szeretünk. A disszonancia redukció ez
esetben két módon is lehetséges: a továbbiakban nem bántjuk azt, akit szeretünk, vagy
pedig leértékeljük azt, akit bántottunk. Minél méltánytalanabbul viselkednek valakivel,
annál negatívabb lesz felé az attitűdjük.
Daryl Bem szociálpszichológus szerint ez az attitűddinamikai jelenség általánosítható.
A saját érzelmi állapotunkat és kognitív attitűdjeinket éppúgy ismerjük meg, mint a
többi emberét: megfigyeljük a viselkedést és ebből következtetünk az attitűd érzelmi
és kognitív szintjeire. Ez azt jelenti, hogy ha egy medvével találkozunk az erdőben,
nem azért futunk el, mert megijedtünk, hanem azért ijedünk meg, mert látjuk
magunkat elfutni. Bármilyen furcsának is tűnik ez a gondolatmenet, számos praktikus
felhasználása ismert például a marketingben.
Feladat: Üsse be a YouTube keresőjébe Milgram nevét, és nézze meg a kísérlet
számos demonstrációját!
Továbbra is fennmarad néhány megválaszolatlan kérdés. vajon minden esetben
negatívan viselkedünk azzal, akit nem szeretünk? Vajon minden esetben teljesül a
disszonancia redukció? Teljesül-e mindig az attitűdszintek változásának
törvényszerűsége? Lehet-e egyértelműen anticipálni az attitűdök affektív és kognitív
szintjéből a későbbi viselkedést? Sajnos számos kutatás óvatosságra int a válaszadás
során.

3.2. Az attitűd nem mindig alkalmas a viselkedés előrejelzésére
Az attitűd és a viselkedés között összefüggés van, de az attitűd mégsem nyilvánul meg
mindig egyértelműen a viselkedésben. Lehetnek valakinek rendkívül kedvezőtlen
attitűdjei a gyorséttermekre vonatkozóan, mégsem valószínű, hogy ezért szétverjen
egyet, legfeljebb nem étkezik ott.
Richard T. La PIERE (1899-1986) közel 200 étterem és szállodatulajdonost kérdezett
meg levélben ázsiai személyekkel kapcsolatos attitűdjekről (affektív és kognitív
szinten) az USA-ban, 1934-ben.. A megkérdezettek döntő többsége hevesen
elutasította az ázsiaiakat, a levélben kért szállásfoglalást szinte egyöntetűen
elutasították. Amikor azonban egy fiatal kínai pár végigjárta ugyanezeket a helyeket,
az esetek 98%-ában beengedték őket. A konatív szint ellentmondott az affektív és a
kognitív szintnek. Képzeljük el azt a teoretikus helyzetet, melyben egy kínai utazási
iroda közvélemény-kutatást rendelne, megtudni, hogy az ügyfeleik milyen fogadtatásra
6

Leon Festinger fényképét ld. az 59. oldalon.
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számíthatnak az Egyesült Államokban. Kézenfekvő, hogy a célcsoport (szálloda- és
étteremtulajdonosok) affektív és kognitív szintű attitűdjeit bemérjék, és abból
következtessenek a későbbi viselkedésre. Ebben az esetben azonban merőben téves
következtetést vonnának le.
Carl Iver HOVLAND a Yale-program (hadiipari kommunikációkutatás a náci
propaganda ellensúlyozására) keretében a hazafiassággal kapcsolatos attitűdöket
vizsgálta (→ 6.5. alfejezet). A vizsgálati minta egyik felének - a hazafias attitűdöket
stimulálandó – a hazaszeretetre vonatkozó filmeket vetítettek, lelkesítő dalokat
hallgatattak. A csoport másik felét nem érték ilyen hatások. Ezt követően az első
csoport affektív és kognitív attitűdjében változást mértek, míg – természetesen – a
kontrollcsoport esetében nem észleltek eltérést. Azonban nem észleltek lényeges
különbséget a két csoport harctéri cselekedetei (hősiesség, bátorság, stb.) tekintetében.
Míg az affektív és kognitív attitűdök változtak, nem volt különbség a két csoport
konatív attitűdjei között.

Carl Iver HOVLAND (1912 -1961)
Az ilyen típusú kutatások arra figyelmeztetnek, hogy a mechanikus attitűdkutatások
tévesen jelzik előre a későbbi viselkedéseket. Érdemes ezért finomabb elemzéssel
azonosítani azokat a tényezőket, melyeket figyelembe kell venni a helyes prognózis
felállításához. Az alábbiakban a legfontosabb mérlegelendő szempontokat elemezzük:

3.3. A viselkedés előrejelzését nehezítő tényezők
A viselkedés nehezen jelezhető előre, ha…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

az attitűdmérés és a tényleges viselkedés között eltelt idői intervallum hosszú
a személyes kapcsolat hiányzik
a viselkedés több attitűd eredője
a viselkedést a társadalmi normák is befolyásolják
a viselkedést helyzeti tényezők is befolyásolják
az attitűd intenzitása gyenge
az attitűd inkonzisztens
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3.3.1. Az attitűdmérés és a tényleges viselkedés között eltelt idői intervallum
hosszú
Az attitűd olyan lelki jelenség, ami a viszonylagos stabilitása mellett hosszútávon
változásra is hajlamos. Amennyiben az affektív és a kognitív szint bemérése
közvetlenül a viselkedés előtt történik, természetesen sokkal pontosabb előrejelzés
lehetséges. Minél hosszabb idő telik el a mérés és a viselkedés között, annál nagyobb
az attitűd megváltozásának lehetősége.
Magyarországon a választójogi törvény megtiltja a választások előtti hét napban a
közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra hozását. Ezért a legtöbb közvéleménykutató 8 nappal a választások előtt, valamint a választás napján méri az attitűdöket. Ez
utóbbit nevezik exit-pool vizsgálatnak. Az alábbi táblázat a legismertebb magyar
közvélemény-kutató cégek 1998. évi parlamenti választásokra vonatkozó jóslásait
mutatja be. Látható, hogy minél több idő telik el az attitűdmérés és a tényleges
viselkedés között, a viselkedés predikció annál pontatlanabb.
MSZP Fidesz FKGP SZDSZ MIÉP MDF
Listás végeredmény →
Magyar
Gallup
Intézet
Medián
Kft.

SzondaIpsos
SzázadvégTÁRKI

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

32,2

28,2

13,8

7,9

5,6

3,1

32
0,2
30-31
1,7
36
3,8
31
1,2
31
1,2
30
2,2
32,7
0,5
33,3
1,1

32
3,8
30-31
2,3
28
0,2
29
0,8
25
3,2
29
0,8
33,5
5,3
31,6
3,4

11
2,8
14
0,2
12
1,8
14
0,2
15
1,2
14
0,2
17,5
3,7
13,7
0,1

10
2,1
8
0,1
12
4,1
9
1,1
10
2,1
8
0,1
7,3
0,6
7,5
0,4

3
2,6
4
1,6
4
1,6
4
1,6
4
1,6
5
0,6
1
4,6
3,6
2

4
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
4,5
1,4
3,7
0,6
2,2
0,9
2,6
0,5

Átlagos
eltérés a
tényleges
eredménytől
(%)
2,1
1,1
2,1
1,0
1,8
0,8
2,6
1,3

A: az adott cég által megadott előrejelzés (nyolc nappal a választás előtt)
B: eltérés a tényleges első fordulós eredménytől
C: az adott cég által megadott előrejelzés (a választás napján)
D: eltérés a tényleges első fordulós eredménytől
1. táblázat: A magyar közvélemény-kutató intézetek előrejelzésének pontossága az
1998.évi parlamenti választások első fordulójának eredményeihez viszonyítva7
7

Fischer Gy. (2001): Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak. Bagolyvár, Budapest. 147149.o. alapján
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3.3.2. A személyes kapcsolat hiányzik
Mind a La Piere, mind a Hovland kutatásban a kérdéseket absztrakt szinten teszik fel.
A La Piere kutatásban az ázsioid emberekkel kapcsolatos sztereotípiákat vizsgálták
meg. A tényleges viselkedés viszont az attitűdtárggyal való konkrét-személyes
kapcsolatban valósul meg. A 20. század elején általános ellenszenv övezte az
ázsiaiakat Amerikában. Ez viszont még nem zárja ki, hogy egy fiatal kínai házaspár
rokonszenves legyen. A piackutatások során mindig figyelembe kell venni, hogy
eltérés van az attitűdtárggyal való absztrakt és a személyes találkozás között.
3.3.3. A viselkedés több attitűd eredője
A mechanikus felfogás azt feltételezi, hogy az attitűdtárggyal kapcsolatos viselkedés
kizárólag a rávonatkozó érzelmektől és gondolatoktól függ. Valójában a viselkedés
több attitűd eredője. La Piere nem vizsgálta például, hogy az étteremtulajdonosok
milyen viszonyban vannak a pénzzel. Pedig valószínűsíthető, hogy a pénzkereset
szeretete körükben erősebb, mint a kínaiak elutasítása.
Hovland nem vizsgálta, hogy a katonák milyen viszonyban vannak a halállal. Lehet,
hogy a kérdőívben azt állították, hogy „életüket és vérüket adnák a hazáért”, de a
csatatéren mégsem szerettek volna meghalni.
Ez a fajta kutatási tévedés leginkább a viselkedés meghatározóinak kvalitatív
vizsgálatai által védhetők ki. Ilyen technikák például a (mély)interjú, vagy csoportos
formája, a fókuszcsoport. A kvalitatív vizsgálatok során nyitott kérdéseket tesznek fel,
annak megállapítására, hogy a viselkedés hátterében milyen szempontok húzódnak
meg (→ 5.1.1. alfejezet).
A viselkedés hátterében lévő attitűdstruktúra feltárását követően érdemes kvantitatív
kutatást végezni. A kvalitatív kutatásból megtudható, hogyan gondolkodnak a
célcsoport szereplői, míg az ezt követő kvantitatív vizsgálat ad információt arról, kik
ők, és hányan vannak.
3.3.4. A viselkedést a társadalmi normák is befolyásolják
Valamennyi viselkedés a belső hajlamosító tényezők (prediszpozíció) és külső
befolyásoló erők (szituációs tényezők) kereszttüzében alakul ki (→ 5.4. alfejezet). Az
attitűd egyike a belső hajtóerőknek. Ugyanakkor számos olyan érzelme és gondolata
van az embereknek, melyek külső, vagy belső gátló tényezők miatt nem valósulnak
meg tényleges viselkedésben. Például szerethetünk valamit, aminek kimutatása
szégyenérzetet keltene, vagy a társadalom erkölcstelennek ítélne. Ebben az esetben a
külső-belső normatív tényezők letiltják a létező érzelem viselkedéses kifejezését. A
viselkedést tehát nemcsak attitüdinális tényezők, hanem normatívak is meghatározzák.
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Belső okok (prediszpozíciók)
Külső okok (szituatív tényezők)
Belsővé vált külső
(interiorizált tényezők)

attitűd, ösztön, személyiség, szükségletek, vágyak
szituáció, kontextus, társadalmi törvények, ingerek
felszólító jellege (szükségletkielégítő képessége)
okok erkölcs, norma, érték, bűntudat, én-ideál, SuperEgo

Orwell 1984 című műve egy totálisan beszabályozott társadalmat (totális intézmény)
mutat be, ahol minden érzelmet, gondolatot és viselkedést rendőrség (u.n. Big
Brothers) ellenőriz és irányít. Ebben a társadalmi állapotban a szituatív tényezők (a
prediszpozíciók kárára) határozzák meg az emberek viselkedését és életét (→ 6.1.1.,
valamint 6.1.4. alfejezetek).
Feladat: Mit tenne Ön, ha nem lennének törvények és normák, ha büntetlenül bármit
megtehetne, és nem kellene számolnia következményekkel?
Ezzel szemben egy anarchikus társadalomban (szervezetben) csakis a belső hajtóerők
irányítják a viselkedést, a társadalmi (külső) szabályzók leépülnek. Ilyenek voltak a
hippi kommunák. Mindkét extremitás társadalmi problémák ezreit rejti.
A demokratikus társadalom ismérve, hogy sokféle attitűd megfér, és egyben súrlódik
egymással. Ez utóbbi olykor társadalmi feszültségeket okoz, hosszútávon viszont
dinamizáló hatásával a társadalmi evolúciót szolgálja.
Amikor a társadalmi normák változóban vannak, akkor nagyobb mozgástere van az
egyén attitűdjeinek.
A társadalmi normák nem feltétlenül azonosak a személy belső normáival.
Számtalanszor előfordul, hogy egy személy nem tesz meg valamit, mert szégyent
érezne miatta, pedig a társadalmi normák nem tiltják az adott viselkedést.
3.3.5. A viselkedést helyzeti tényezők is befolyásolják
Az attitűddel nem kapcsolatos tényezők is befolyásolják a viselkedést, ilyenek pl.
helyzeti tényezők. A viselkedés általában társadalmilag szabályozott helyzetben zajlik,
ritkán elégíthető ki maradéktalanul valamennyi vágy. Lehet, hogy valaki az attitűdjei
szerint szívesen járna kerékpárral az egyetemre, de ha esik az eső, akkor a helyzeti
tényezők kizárják az attitűd viselkedéses megvalósulását. Az ember szeretne gazdag
lenni, a legtöbben mégsem rabolnak bankot. A legtöbb ember utál pénzt kiadni, mégis
befizeti a számlákat.
Hasonlóan, a potenciális vásárló sóvároghat egy áru iránt (attitüdinális tényező), de ha
nincs elég pénze (szituatív tényező), ez utóbbi fogja meghatározni a viselkedését, tehát
nem fog vásárolni.
Ráadásul a különféle helyzetek az attitűd más-más összetevőit és aspektusait hozzák
felszínre (→ 4. fejezet).

16

3.3.6. Az attitűd intenzitása gyenge
Az attitűd intenzitása befolyásolja a viselkedés előre jelezhetőségét (lásd 4.2., valamint
4.6.3. alfejezeteket). Minél intenzívebb egy attitűd, annál erősebb az idői stabilitása,
annál kevésbé hajlamos változásra, annál valószínűbb, hogy felülírja a helyzeti- és
normatív tényezőket, tehát annál biztosabban következtethető általa a viselkedés. Az
alacsony intenzitású attitűd labilis, a hajtóereje csekély, ezért a helyzeti tényezők
sokkal inkább befolyásolják a viselkedést.

3. ábra: Az intenzív attitűd felülírja a normatív tényezők hatását, és könnyen
viselkedésbe fordul.
Képzelje el, hogy egy kínai befektető éttermet tervez nyitni az egyetem környékén.
Megbíz egy piackutató céget, tárja fel a hallgatók attitűdjét a kínai ételek iránt.
Amennyiben az egyetemisták célcsoportja intenzív attitűdökkel válaszol (-3 érték =
nagyon utálják a kínai ételeket, vagy +3 érték = nagyon kedvelik a kínai kosztot), nagy
biztonsággal lehet jósolni a későbbi viselkedésüket, ezért pontosabb üzleti tanács
adható a kínai befektető számára.
Ellenben alacsony intenzitású válaszok esetén, az attitűd nem elég erős ahhoz, hogy a
viselkedést befolyásolja, külső tényezők (illat, ár, a sorban állók száma, stb.) inkább
meghatározzák majd a viselkedést. A piackutató nem tudja az attitűdökből
biztonságosan előre jelezni a viselkedést.
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alacsony intenzitású attitűd = az
attitűdökből megjósolhatatlan
viselkedés

-3
Intenzív
elutasító
attitűd
↓
Ne
nyisson
kínai
éttermet

-2

-1

0

+1

+2

+3
Intenzív
elfogadó
attitűd
↓
Nyisson
kínai
éttermet

4. ábra: Az attitűd intenzitása és a viselkedés előre jelezhetősége
A magyar választótörvények azért tiltják a választások utolsó 24 órájában a
korteskedést, hogy az igen jelentős számú bizonytalan politikai attitűdökkel
rendelkező személyek döntését minél kevésbé befolyásolják szituatív tényezők.
3.3.7. Az attitűd inkonzisztens
Az inkonzisztencia azt jelenti, hogy az attitűdön belül ellentmondások vannak. (→ a
jelenség kifejtését a 4.6. alfejezetben találja.) Az inkonzisztens attitűdök esetén nagyon
bizonytalan a későbbi viselkedés előrejelzése.
A fenti problémák szakszerű kontrollálásával pontosabbá válik a viselkedés
anticipációja.

4. Az attitűd tulajdonságai
Az attitűdnek számos vizsgálható tulajdonsága van:








Irány, vagy minőség
Intenzitás
Stabilitás
Relevancia
Perzisztencia
Konzisztencia
Funkció
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4.1. Az attitűd iránya, vagy minősége
A viszonyulás iránya lehet pozitív, vagy negatív. Az attitűdtárgy lehet vonzó,
rokonszenves, vagy éppen taszító, ellenszenves. Az attitűd tulajdonságai közül ezt a
dimenziót vizsgálják meg leggyakrabban, de mégsem minden esetben (lásd 5.2.
alfejezetet).

4.2. Az attitűd intenzitása
Arra utal, hogy a pozitív, vagy negatív viszonyulás mennyire kifejezett. Az attitűd
intenzitása leginkább az affektív szinttel kapcsolatos. Minél több érzelemmel, indulati
elemmel töltött az attitűd, annál intenzívebb. Elvileg neutrális az az attitűd, ami mentes
mindenféle érzelemtől. Valójában ez a viszonyulás nem tekinthető attitűdnek, hiszen a
leggyakrabban előforduló definíció szerint, az attitűd lényege az affektív viszonyulás.
Az attitűd intenzitása, a neutrális viszonyulástól való távolsága alapján is definiálható.
Vannak olyan viszonyulásmódok, melyek nem tartalmaznak érzelmi elemeket, ezért
nem is tekinthetők attitűdnek. Ilyenek pl. a beállítódás, szokás, ismeret.
 Beállítódás: tiszta, érzelem nélküli kognitív viszonylás (pl. ma kedd van,
holnap szerda; az első sarkon jobbra kell fordulni, a következőn balra). A
beállítódást a szakirodalomban sokszor az attitűd magyar nyelvű
megfelelőjeként alkalmazzák. Mégis az előbbiek értelmében ez nem helyes.
 Szokás: érzelmileg kiürült viselkedés.
 Ismeret: Pl. Annak tudása, hogy ki írt egy verset. Míg az attitűdben megjelenik
az érzelmi értékelés, arra vonatkozik, hogy tetszik-e a vers.

4.3. Az attitűd stabilitása
Minél intenzívebb egy attitűd, annál erősebb az elköteleződés iránta, annál inkább
ellenáll az ellenérveknek, nehezebb megváltoztatni, tehát annál stabilabb. A
jelenségnek neuropszichológiai alapjai vannak. Az intenzitást meghatározó érzelmek
mély agyi rétegből, az un. archicortexből (őskéregből, vagy más elnevezéssel a
limbikus rendszerből) erednek. Az archicorticális idegsejtek jellegzetessége, hogy
nehezen ingerelhetőek, másrészt, ha egyszer aktivizálódtak, nehezen fáradnak el. Más
szavakkal az érzelmek nehezen keletkeznek, egyúttal egy kialakult érzelemtől nem
könnyű megszabadulni. Tehát az érzelmek jelenléte időben stabilizálja az attitűdöt. A
gondolatok, vélemények ezzel szemben a neocortex (új agykéreg) működésből
erednek. A neocortikális sejtek gyorsan ingerületbe hozhatók és a gátlásokra is
gyorsan reagálnak. Praktikusan, a gondolatokat sokkal könnyebb megváltoztatni, mint
az érzelmeket (→ 5.2. alfejezet). Az érzelmek megváltozása viszont sokkal stabilabb
attitűdváltozást eredményez.
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A nagyon intenzív és stabil attitűdöket már értéknek nevezik. Az együtt járó értékek
értékrendszerré kapcsolódnak össze. Ilyen pl. a konzervativizmus, liberalizmus,
demokratizmus, stb. Az értékrendszer egyes elemei a személyiségben is
megmutatkoznak. Az attitűd intenzitása és stabilitása mentén az alábbi dimenzióba
rendezhetők a lelki jelenségek:
Érzelmi töltet,
intenzitás,
stabilitás

személyiség

értékrendszer

érték

attitűd

beállítódás

5. ábra: Lelki működések érzelmi telítettsége, intenzitása és stabilitása

beállítódás → attitűd → érték → értékrendszer → személyiség
A viszonyulás intenzivitásának növekedésével egyre nehezebb megváltoztatni,
egyszersmind egyre pontosabban lehet előre jelezni az általa kiváltott viselkedést.
Minél intenzívebb a viszonyulás, annál én-közelibb lelki rétegeket mozgat meg.
A marketingesek, a politikai kampányok az attitűdöket (és nem az értékrendszert, vagy
a személyiséget) kísérlik megváltoztatni. Az attitűdök módosításának költségei
alacsonyabbak, mint az érték, vagy értékrendszer változtatása. A beállítódás pedig
túlságosan instabil jelenség, változásának hatásai is rövidtávúak, ezért nincs a
marketing fókuszában. Az értékek invazív8 beavatkozásokkal módosíthatók, de ezek
költsége túlságosan magas lenne (lásd még 6.1. alfejezet). A viselkedés anticipáción
túl, éppen az attitűdök viszonylag könnyű és tartós megváltoztathatósága miatt van az
üzleti felhasználók érdeklődésének központjában.
8

invazív: durván beavatkozó
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4.4. Az attitűd relevanciája
Az attitűd relevanciája az attitűdtárgy tulajdonsága. Minél intenzívebb az attitűd, annál
stabilabb, a viszonyulásnak annál erősebb az érzelmi töltete, és annál fontosabbnak
(relevánsabbnak) érezzük az attitűdtárgyat.
Akiknek nincs kifejezett politikai attitűdje, azok nem is tartják érdemes dolognak a
politikai élettel való foglalkozást. Mások viszont értékként kezelik a politikai
hovatartozást. Az utóbbiak hazafias kötelességnek tartják a szavazást, és a többieket is
a pártpreferencia alapján ítélik meg.
Hasonlóan, akiknek egy bizonyos tárgy (státusz szimbólum) birtoklása fontos, azok
heves érzelmekkel kötődnek a tárgyhoz, gondolatrendszerükben központi helyet foglal
el a tárgy, és mások megítélésének releváns szempontja, hogy azok rendelkeznek-e a
tárggyal.

4.5. Az attitűd perzisztenciája
A perzisztencia szó jelentése kitartás, folytonosság, tartósság. Szociálpszichológiai
értelemben, az intenzív attitűdök, különösképpen az értékek hajlamosak viselkedést
kiváltani, folyamatosan próbálnak a viselkedésben megmutatkozni. Pl. az a személy,
akinek erős vallási meggyőződése van, a hitének magatartásbeli jegyeit gyakran
kifejezi viselkedésében. A helyzeti és a normatív tényezők kevésbé képesek fékezni az
ilyen attitűdöket (lásd még 3.3.4. alfejezetet).

4.6. Az attitűd konzisztenciája
Konzisztens az attitűd, ha ellentmondásmentes. Ez a természetes állapot. Az attitűd
inkonzisztencia azt jelenti, hogy az attitűd affektív, kognitív és a konatív szintjei
között, vagy pedig a szinten belül ellentmondás van.
4.6.1. Ellentmondás az attitűd szintjei között
Szintek közötti ellentmondást okoz, ha mást mond a szív, mint amit az ész diktál. Erre
példa, amikor a személy tudja, hogy a dohányzás káros az egészségre (kognitív szint),
mégis szeret dohányozni (affektív szint) (→ 3.1.1. alfejezet).
4.6.2. Ellentmondás az attitűd szintjein belül
4.6.2.1. Ambivalens attitűd
Ambivalenciának nevezzük azt a jelenséget, amikor az affektív tengelyen belül lép fel
inkonzisztencia, tehát az attitűdtárggyal kapcsolatos érzelmek keverednek. Az 1998-as
közvélemény-kutatások szerint Bill Clinton elnöki teljesítményéhez és magánéleti
zűrjeihez eltérő érzelmekkel viszonyultak a választók.
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4.6.2.2. Az attitűd komplexitása
Az attitűd kognitív komplexitása a kognitív tengelyen belül vet fel ellentmondásokat.
Annál komplexebb egy attitűd, minél több kognitív összetevőt tartalmaz.
Szimpla az az autóvásárlásra vonatkozó attitűd, amely csak egy szempontot (pl. az
autó színét) veszi figyelembe, jóval komplexebbé válik, ha több kognitív elemet (ár,
szervizigény, értéktartás, fogyasztás, teljesítmény, környezetkímélés, presztízsérték,
stb.) is figyelembe vesz. Minél komplexebb az attitűd, annál több belső konfliktus
adódik a döntés során.
Minél több kognitív szempont keveredik az attitűdben, annál több pro és kontra érv
merül fel, melyek kioltják egymást. Mindez az attitűd intenzitásának csökkenését
eredményezik. A szimpla (egy szempontú) attitűdök könnyen válnak szélsőségessé (→
4.2. alfejezet).
4.6.3. Az attitűd inkonzisztencia hatásai
Az inkonzisztencia észlelése lelki feszültséget, un. disszonanciát vált ki. A
disszonancia feloldható lenne viselkedésváltoztatással (a dohányzás esetén nem
gyújtani rá többé). Mégsem történik mindig így. A disszonancia enyhíthető köztes
kognitív elemek felvételével: light címkéjű cigarettát szívni, vagy nem venni tudomást
a káros hatásokról. A dohányosok valóban alulbecsülik a cigarettázás veszélyeit.
A disszonancia leginkább a releváns attitűdök összhangtalansága esetén lép fel. A
kevésbé lényeges attitűdök ellentmondásai nem kimondottan zavaróak. Az ilyen
attitűdök instabilak, könnyedén megváltoznak, mielőtt a disszonanciával
szembesülnénk.
Számos attitűd lehet ellentmondásos. Amennyiben a személy nem észleli az attitűdje
inkonzisztenciáját, disszonanciát sem él át. Ellenben feszült lesz, ha mások felhívják a
figyelmét az ellentmondásokra (→ 4.7.5. alfejezet).
Az inkonzisztencia bármelyik formája (attitűd szintjei közötti ellentmondás,
ambivalencia, komplexitás) csökkenti az attitűd intenzitását, és megnehezíti a
viselkedés előrejelzését.

4.7. Az attitűdök funkciói
Az attitűd különféle okok miatt jöhet létre. Más-más személy egészen eltérő okoknál
fogva szerethet, vagy utálhat egy pártot, egy fogyasztási cikket, vagy egy művészeti
alkotást. Nézzük meg pl. a kínai étterem 3.3.6. alfejezetben említett példáját. Egy
attitűdfelmérésből kiderülhet, hogy a vizsgálati személyek nagyon szeretik a kínai
ételeket. Ellenben ennek számos oka lehet: az egyik úgy tudja, hogy a kínai étel
koleszterin szintje alacsony, míg a másik vonzódik az egzotikus ízekhez, a harmadik a
pénztárcájának megfelelő árszínvonalat értékeli, míg egy újabb személy a népek
barátságának szimbólumát látja az etnikai ételek fogyasztásában. A számban kifejezett
attitűdök egészen eltérő okokból eredhetnek, ezért nem tekinthetők azonos attitűdnek.
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Az attitűd funkciója azt mutatja meg, hogy egy adott attitűd milyen okból jött létre.
Egy konkrét attitűd funkcióját akkor hasznos azonosítani, ha a cél az attitűdök
megváltoztatása.
Az attitűd funkciója leginkább kvalitatív módszerekkel (interjú, fókuszcsoport,
projektív attitűdmérő technikák, (→ 5.4. alfejezet) tárható fel. Skálázással leginkább
az attitűd minőségét és intenzitását lehet mérni, de ezek a technikák az attitűd
kialakulásának okairól nem igazán adnak információt (→ 5.3. alfejezet).
A legjelentősebb pszichológiai iskolák a maguk szemlélete alapján magyarázták az
attitűdök keletkezésének mechanizmusát. Daniel Katz (1903-1998) (1967) eklektikus
pszichológus javaslatára, ma már valamennyi mechanizmust lehetségesnek tartják. Az
alábbi 5 attitűd funkciót azonosították:
Az attitűd funkciói9
1. instrumentális / utilitárius / hasznossági / kiegyenlítési funkció
2. szociális adaptív / társas igazodási funkció
3. értékkifejező / önmegvalósító funkció
4. én-védő / ego-defenzív funkció
5. Ismereti / gazdaságossági / ökonómiai funkció

Pszichológiai iskola
Behaviorista
Behaviorista
Humanisztikus
Pszichoanalitikus
Kognitív

4.7.1. Az instrumentális / utilitárius / hasznossági / kiegyenlítési funkció
A behaviorista (viselkedés lélektani) paradigma értelmében, a legtöbb lelki jelenség,
így az attitűd is tanulás útján jön létre, mely folyamatban a jutalmazásnak, valamint a
büntetésnek van szerepe (→ → V. tanulmány 1. fejezet). Szeretjük azokat az
attitűdtárgyakat, melyek jutalmaznak (vagy annak ígéretét nyújtják), nem szeretjük
azokat, melyek büntetésben részesítenek (vagy azzal fenyegetnek). Számos dolog
rendelkezhet jutalomértékkel: a pozitív érzelmi állapotok, a szükségletek kielégülése, a
státusz emelkedése, az énkép javulása, anyagi haszon, boldogság, stb. Büntetést
jelenthet bármiféle negatív érzelmi állapot, az önbizalomvesztés, bűntudat, idői
igénybevétel, anyagi ráfordítás, stb.
Ha a tanárt azért szeretik, mert jó jegyet ad, és azért utasítják el, mert rosszabb jegyet
adott a vártnál, akkor instrumentális attitűdfunkció alapján értékelték. Magyarországon
a politikai attitűdök jelentős része hasonló elven szerveződik. Ezért tapasztalhatjuk a
kampányok idején a vonzóbbnál vonzóbb ígéreteket. Jóllehet, a politikai attitűdök is
kialakulhatnak más funkciók alapján (→ 4.7.6. alfejezet).

9

Ugyanazt az attitűdfunkciót a magyar nyelvű szakirodalomban is több módon megnevezik,
ezért a leginkább használatos szinonimákat is közöljük.
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Az ilyen funkciójú attitűdök akkor változnak, ha az attitűdtárgy jutalmazási és
büntetési tevékenysége megváltozik. Pl. a korábban elutasított párt egyszer csak jobb
és könnyebb életet ígér, illetve a korábban preferált párt adókat emel, vagy más módon
nehezíti a megélhetést, mely utóbbit büntetésnek élnek meg. A reklámok is a termékek
előnyeit hangsúlyozzák, hiszen ezek a jutalom ígéretét jelentik a potenciális vásárlók
számára (→ 6.4. alfejezet).
Az emberek túlbecsülik mások attitűdjeiben az önérdeket, azt gondolják, hogy a
többiek attitűdjeit leginkább a hasznossági funkció determinálja.
4.7.2. A szociális adaptív, avagy társas igazodási funkció
Ezt a funkciót is a behavioristák írták le, ezért ennél is a jutalmazás és büntetés alakítja
az attitűdöt. A legtöbb leírás ezt a funkciót összemossa az instrumentális funkcióval,
de ez nem szerencsés. A szociális igazodás esetében ugyanis nem az attitűdtárgy,
hanem a személy szociális terében fontos „ideális csoport” (u.n. referenciacsoport,
vonatkozási csoport) jutalmaz, vagy büntet (→ → a csoportok típusairól a II.
tanulmány 1. fejezetében olvasható további információ). Hozzájuk szeretne tartozni,
olyanná szeretne válni, mint ők, ezért készen átveszi az attitűdjeiket. A
referenciacsoport mivel felfedezi a saját attitűdjeit, befogadja a személyt, aki ezt
jutalomként éli meg. Ellenben a példakép elutasítja a tőle idegen attitűdöt, kinevetik
miatta, vagy éppen teljesen kirekeszti, amit természetszerűleg büntetésként él meg a
személy. Az olvasó ne gondoljon feltétlenül világmegváltó attitűdökre, a jelenség
működik egészen irreleváns attitűdök esetén is: valakinek milyen a frizurája, mennyire
trendin öltözik, vagy milyen módon eszik, stb.
Különösképpen a serdülőkorúak körében figyelhető meg a jelenség. A tinédzserek evolúciós és szociális program szerint - távolodnak a családtól, és külső csoportokhoz
kötődnek. Kiválasztanak néhány referenciacsoportot, és azok attitűdjeit sokszor kritika
nélkül lemásolják. A kötődés magas érzelmi hőfokú és a racionalitást sokszor mellőzi.
Ilyen például az aktuális divat követése.
A média-marketing sokszor teremt mesterséges referenciacsoportokat. A szubkultúra
véleményvezérének (opinion leader10) attitűdjei meghatározzák a követők érzelmeit,
gondolkodásmódját és viselkedését.
Andrews és Kandell (1979) azt kutatatták, hogy mely tényező, milyen pontossággal
jelzi előre egy középiskolás drogfogyasztását a tanulóévek alatt. A legpontosabb
előrejelzést a diák példaképeinek drogfogyasztási szokásai jelezték. Kevésbé volt
alkalmazható a klasszikus viselkedés predikciós eljárás, tehát a droggal kapcsolatos
aktuális tudások (kogníciók) és érzelmek (affekciók) feltárása. A példaképeket
(referenciacsoportot) hatékonyan lehet felhasználni a drog prevencióban. A
tinédzserek számára az elsőszámú minta manapság a zenész. A népszerű zenészek
droggal kapcsolatos megnyilvánulásai alapvetően meghatározzák a fiatalkorúak
droggal kapcsolatos viselkedését. Nemrégiben egy ENSZ deklaráció ítélte el a celebek
10

opinion leader: véleményvezér
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(Brittney Spears, Paris Hilton, stb.) viselkedését, mely jelentősen növeli a
serdülőkorúak deviáns magatartását.
A szociális adaptív funkciót legalább két módon lehet megváltoztatni. Egyrészről
megváltozik az igazodási attitűd, ha a referenciacsoport attitűdöt vált (pl. megváltozik
a divat). Másrészről akkor is változás történik, ha a személy - a szociális perspektívája
tágulásával - új referenciakeretet talál magának.
Az instrumentális és a szociális adaptív funkció között jelentős különbség van, ezért
nem szerencsés a két funkciót összemosni. Az instrumentális funkció esetén az
attitűdtárgy jutalmaz vagy büntet, míg a szociális igazodási funkció esetén egy
mintaadó csoport. Az előbbi esetén a személy direkt kapcsolatban áll(t) az
attitűdtárggyal, míg az utóbbi esetén ez nem feltétlenül teljesül, hiszen készen veszi át,
valaki más attitűdjét. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a csoportokra vonatkozó
negatív attitűdöket gyakran automatikusan előítéletnek (tapasztalat nélküli
viszonyulásnak) minősítik. A szociális adaptív funkció esetén ez helyes is. Ellenben az
instrumentális funkció elképzelhetetlen előzetes tapasztalat nélkül. Például, ha egy
személy skinhead szeretne lenni, akkor utálnia kell a kisebbséget, hiszen a többi
skinheadre is ez az attitűd jellemző. Maga is utálni fogja a kisebbséget, pedig
elképzelhető, hogy semmilyen előzetes rossz tapasztalattal nem rendelkezik felőlük.
Azonban, ha valakit baseballütővel jól megvertek korábban a sötét utcán, és
legközelebb óvatosan elkerüli a sötét utcákat és a baseballütős személyeket, az nem
előítélet, hanem rossz tapasztalat, tehát instrumentális funkciójú attitűd.
Az előítélet nem azonos a negatív attitűddel. Előfordul pozitív előítélet is. Ezt
tapasztaltuk, amikor különféle márkájú sörök ízletességét rangsoroltattuk egy
piackutatás során (→ 5.3.3. alfejezet). A díszes csomagolású, márkázott söröket
ízletesebbnek ítélték a vizsgálati személyek, egészen addig, míg vaktesztet nem
alkalmaztunk. A márkajelzésüktől megfosztott, pohárba kiöntött sörök esetén, a
korábban dicsért márkás sör az olcsóbb sörök mögé került az ízek rangsorában. A
márkázás egyfajta előítéletet vált ki, és felülírja az eredeti íz-élményt (tapasztalatot).
4.7.3. Az értékkifejező / önmegvalósító funkció
Az értékekről a korábbiakban már ejtettünk szót (→ 4.3. alfejezet). A nagyon énközeli, nagyon releváns; erős intenzitással (érzelmi töltettel) és idői stabilitással
jellemzett attitűdöket értékeknek tekintjük. Az értékek erős perzisztenciával
rendelkeznek, hajlamosak a viselkedésben megjelenni. Az értékek az identitást11 is
kifejezik, ezért jó megmutatni a többieknek, még akkor is, ha ütközik az aktuális
normákkal (→ 4.5. alfejezet). Ebben az esetben is jelen van a jutalmazási és büntetési
rendszer, csakhogy az értékkifejezés esetén ezek belülről fakadnak. Bűntudat
keletkezik, a saját értékekkel ellentétes érzelmek, gondolatok vagy cselekedetek
esetén. Ellenben az érték kongruens12 attitűdök kifejezése esetén a személy
büszkeséget él át, úgy érzi, hogy megvalósította magát. Innen ered az önmegvalósító
funkció elnevezés.
11
12

identitás: önazonosság. Annak a tudata, hogy ki vagyok én.
kongruens: egybevágó, megfelelő
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Az intenzív attitűd erős viselkedés determináló erővel rendelkezik. A szituatív
(helyzeti) tényezők hatása gyengül. Az értékek tartást és gerincet adnak a személy
számára. Aki rendelkezik értékekkel, azt az adott területen nehezebb manipulálni,
védett a különféle aktuális helyzeti tényezőkkel (pl. divathullámokkal) szemben.
Franciaországban például betiltották a hitélettel kapcsolatos ruházatok viselését. A
várható büntetés ellenére az iszlámhívő diáklányok továbbra is csador viselettel fejezik
ki vallási értékeiket.
Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy az érték feltétlenül proszociális 13 lelki és
társadalmi jelenség. Pedig az érték – szociálpszichológiai értelemben - nem más, mint
intenzív attitűd. Megfigyelhetők olyan intenzív attitűdök, melyek tágabb társadalmi
perspektívában antiszociálisak. Ilyennek tekinthető a fasisztoid attitűd, vagy az iszlám
dzsihád. Az ezekhez kapcsolódó dogmákat a követő személy értéknek éli meg. A saját
értékeink mások számára dogmának tűnhetnek, illetve mások a dogmáikat értékként
élhetik meg (pl. az iszlám öngyilkos merénylők).
Korábban, egy zárt társadalomban sokkal kifejezettebbek voltak az értékek. A
társadalom pluralizálódásával azonban az évezredes értékek erős relativizálódásának
és errodálódásának lehetünk tanúi. Az alacsony bizonytalanságtűrő képességgel
jellemezhető személyben erős a hajlam, hogy megtalálja azokat a biztos pontokat
(értékeket), melyek vezérletével érdemes élni. Az ilyen személyek veszélyeztetettek az
ilyen-olyan szekták hittérítéseinek (→ 6.1. alfejezet). Továbbá a szekták terjedése
összefüggésben van azzal, hogy a modern társadalomban az alapértékek relatívvá
váltak.
Az egyik ember – a tradicionális vallási értékek elfogadása miatt - negatív attitűddel
viszonyul a homoszexuálisokhoz, míg a másik attitűdje pozitív, mert számára a
tolerancia és a sokszínűség érték.
Az önmegvalósítási, értékkifejező attitűd megváltoztatása csak invazív beavatkozással
lehetséges (→ 6.1.1. alfejezet).
4.7.4. Az én-védő / ego-defenzív funkció
Az én-védő attitűdfunkció a pszichoanalitikus iskola koncepcióiból származik. Az énvédelem arra utal, hogy az attitűd képes megvédeni az énre vonatkozó kínos és
fenyegető információktól. Pl. a kisebbrendűségi érzésektől meg lehet szabadulni, ha az
önértékelést sértő, kényelmetlen információkat másokra vetítik (projekció).

13

proszociális: a társadalmi értékeknek megfelelő, társadalmilag hasznos.
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Sigmund FREUD (1856-1939)
a pszichoanalízis megteremtője
A pszichoanalitikus elméletben központi helye van a tudattalannak. Ebbe a lelki
szférába az elfojtott vágyak kerülnek. Az eredeti vágyakat a társadalom korlátozni
kénytelen, ezért a szocializáció kivédhetetlenül számos elfojtással jár. Pl. a gyerekek a
játékboltban mindent haza szeretnének vinni, de ezt nem lehet. A vágyakat meg kell
tanulniuk fékezni, társadalmilag elfogadható mederbe terelni. Az elfojtás során, az
elfogadhatatlan vágyak „kibüntetődnek” a tudatból, egy jelentős részük tudattalanná
válik. Egy új lélektani egyensúly jön azáltal létre, hogy nem veszünk elfojtásainkról
tudomást. Ezt követően elutasító attitűddel reagálunk azokra a helyzetekre és
személyekre, melyek az eredeti vágyakkal szembesítenek.
Az én-védő attitűd működésmódja Milgram már említett kutatásában is felfedezhető
(→ 3.1. alfejezet). Minél erősebb áramütéssel büntetett az asszisztens (valójában
kísérleti személy), annál negatívabban ítélte meg affektív és kognitív szinten a diákot.
Büntetett valakit, amiből vagy az következik, hogy ő maga egy rossz ember, vagy
pedig akit büntetett egy negatív alak. Saját maga negatív megítélése én-védelmet indít
be, ezért inkább a szenvedő felet értékeli le.
Az én-védő attitűdökön több okból is nagyon nehéz változtatni. Egyrészt az ilyen
attitűd elsődlegesen nem az attitűdtárgy tulajdonságaiból fakad, hanem a személy lelki
traumáiból, gyengeségeiből. Ezért az attitűdtárgyra vonatkozó új információkat
egyszerűen meg sem hallja a személy. Pl. ha valaki olyan pártra szavazott, amelyik
nagy károkat okozott az országnak, maga is hibát követett el. Nehéz ezzel
szembesülni. Inkább nem vesz tudomást a tényekről, és erős indulattal leértékeli
azokat, akik szembesítik ezekkel.
A pszichoanalitikus elmélet szerint mindenkiben él egy árnyékszemélyiség, melyben a
letiltott elfeledett vágyak vannak. Minden személynek vannak elfojtásai, és ezért énvédő attitűdjei is. Mivel a saját elfojtásainkat magunk sem ismerjük, ezért magunk sem
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szembesülünk azzal, hogy valakit / valamit azért utasítunk el, mert egykori, ma már
elfojtott vágyainkkal szembesít. Ilyen esetben az önismeret növeléssel, a traumák
feldolgozásával, az eredeti konfliktus feltárásával, introspekcióval14, vagy éppen
pszichoterápiával meg lehet szabadulni az elfojtott, fel nem dolgozott traumáktól, ami
szükségtelenné teszi az attitűdök általi projektív védekezést. Az én-védő attitűdök
megváltoztatása pszichoterápiás kompetenciákat igényel, ezért itt a lehetséges
módokat nem fejtjük ki mélyebben.
4.7.5. Az ismereti, gazdaságossági, vagy ökonómiai funkció
Az ismereti funkció a kognitív pszichológiai megközelítés hozadéka. Az attitűd segít
az amúgy kaotikus világban eligazodni, értelmet adni a világnak, befogadni a sokféle
információt. Segít megállapítani, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a kedvező és mi a
kedvezőtlen, mi kellemes és mi kellemetlen, stb. Attitűdök nélkül nehéz lenne
eligazodni és minden esetben mérlegelni, az összetett információáradatban. A már
meglévő attitűdjeink alkalmazása leegyszerűsíti, kategorizálja, sztereotipizálja,
áttekinthetővé és kezelhetővé teszi a bonyolult világot. Az attitűd segít határozott
véleményt kialakítani, akár a tényeken alapuló ismeretek hiányában is.
Egy pszichológiai kutatásban vizsgálati személyek előzetes politikai preferenciáit
megmérték. Ezt követően a politikai pártokról fele-fele arányban pozitív és negatív
információkat közöltek. Majd azt kérték a személyektől, hogy idézzék fel az
információkat. Az előzőleg kedvelt párttal kapcsolatban szignifikánsan több pozitív,
mint negatív jellemzőt hallottak és jegyeztek meg. Az elutasított pártra vonatkozólag
lényegesen több negatív, mint pozitív tulajdonság jutott be a kognitív rendszerbe.
A kutatásban nem nehéz felfedezni a disszonanciaoldás mechanizmusát. A
meglévőktől eltérő attitűdök feszültséget keltenek. A disszonanciaredukció a
percepciós gátlás által valósul meg. A konszonáns attitűdöket észreveszik és
megjegyzik a személyek, míg a disszonánsakról nem vesznek tudomást. A
médiapreferencia jelzi, hogy az olvasók keresik a konszonáns (érzelmeiket,
gondolataikat és cselekedeteiket megerősítő), míg kerülik a disszonáns információkat
(→ 4.6. alfejezet).
Az attitűd ismereti funkciója leginkább klasszikus kondicionálás útján jön létre. Az
attitűdtárgy averziót (negatív attitűdöt) vált ki, ha korábban negatív ingerrel (pl.
áramütéssel) társították. Az attitűd révén a dolgok megközelítendő (vonzó),
elkerülendő (taszító) kategóriákba kerülnek. A mechanizmus segíti a túlélést. Az
attitűdök feleslegessé teszik az alapos gondolati feldolgozást, és a döntések
mérlegelését. A nehéz döntések, a kétségek – rövidtávon – stresszelőek. Az attitűd
ismereti funkciója csökkenti a stresszt. Számos – főként az irreleváns - attitűdtárgy
nem érdemli meg az idő- és energiaigényes kognitív feldolgozást. Ezek esetében a
gyors, felszínes, automatikus döntés gazdaságos lehet.

14

introspekció: bepillantás a saját lélekbe, önvizsgálat.
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Az attitűdtárgyak közötti asszociatív viszony érdekes példáját tárták fel 2006-ban.
Egyértelmű korrelációt találtak a Combino villamos megítélése és a pártpreferencia
között. Ezért a későbbiekben nem kellett direkt kérdést alkalmazni a pártpreferencia
megállapításához, elegendő volt a Combino villamossal kapcsolatos attitűdöket
bemérni.
Egyes kutatások azt igazolják, hogy még pozitív élmények társulása sem feltétlen
szükséges a kedvező attitűdök kialakulásához. Minél gyakoribb egy korábban
semleges attitűdtárggyal való találkozás, annál inkább javul annak megítélése.
Politikai kampánystratégák azt javasolják, hogy egy jelölt szerepeljen minél többet,
nyilvánuljon meg minél többször a médiában. Mindegy, hogy mit mond, csak jelenjen
meg a köztudatban. Az ilyen attitűdöknek nincs kognitív tartalmuk, pusztán az
ismerősség javítja az érzelmi megítélést. A hatás csak akkor működik, ha az eredeti
attitűd semleges, vagy pozitív volt, valamint hatása az újonnan megjelenő
attitűdtárgyak esetén mutatható ki, a kontaktusok számával enyhül. Az idegen,
ismeretlen attitűdtárgyak kezdetben averziót váltanak ki. Ezt a jelenséget nevezik
xenofóbiának15.
A kognitív pszichológiai kutatások a ismereti funkciójú attitűdök számos
jellegzetességét tárta fel. Ezek közül csak néhány releváns törvényszerűséget van
módunk megemlíteni.
A hasonló kategóriába eső attitűdtárgyak közötti tulajdonságok összemosódnak
(homogenizáció). A konkurens attitűdtárgyak közötti különbségek felerősödnek
(heterogenizáció). Pl. az X pártra szavazók közötti különbségek összemosódnak, míg
az Y párt szavazói körének jellemzőit egészen eltérőnek ítélik, a különbségeket
felnagyítják a két csoport között.
Az attitűdtárgyak teljes megismerésére nincs elég kognitív kapacitás. Ezért a
dominánsnak vélt tulajdonságaik alapján ítélik meg. Ezt a jelenséget nevezik
stigmatizációnak16. A marketing tevékenység során ugyanezt a jelenséget
pozicionálásnak nevezik.
Az ismereti funkció racionális úton módosítható, ha a személy belátja, hogy bizonyos
attitűdjei tévedésekhez vezetnek, alkalmazkodási zavarokat okoznak, nem igazítanak
el helyesen a világban, általuk pontatlanul ítéli meg az attitűdtárgyakat (eseményeket,
személyeket, stb.).
Feladat: Állapítsa meg néhány médiában szereplő személy nyilatkozata mögött
meghúzódó attitűdfunkciókat. Vajon miért látja így a világot?

15
16

xeno: idegen; fóbia: rettegés, iszonyat, gyűlölet.
stigmatizáció: megbélyegzés.
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4.7.6. Az attitűdfunkciók összehasonlítása
Attitűd
funkciói

Miért szeretik a
tanárt?

Instrumentális Kevés készülést
követően is jó
jegyet ad
Szociális
adaptív

A példaképek
körében népszerű

Értékkifejező Az általa képviselt
tanokat értékként
fogadják el
Én-védő
Nem szembesít
gyengeségeinkkel17

Ismereti

Miért szeretnek
egy pártot?
Jutalmakban
részesít, nem
büntet, tehát
emeli az
életszínvonalat
A fontos és
hiteles (trendi)
emberek is erre
a pártra
szavaznak

Fontosnak ítélt
értékeket
képvisel
A konkurens
párt olyan
elveket vall,
mely csökkenti
az önértékelést
A tanított anyag
Korábban is
nem ütközik az
erre a pártra
eddigi ismeretekkel, szavaztak, vagy
ezért elfogadható,
mert a
hasznos, illetve
vízcsapból is az
kellemes élmények folyik, hogy
társultak az
erre a pártra
előadással
érdemes
szavazni

Miért vesznek
Miképpen
meg egy
változik meg az
terméket?
attitűd?
Kedvező az ár- Megváltozik az
érték aránya
attitűdtárgy
jutalom /
büntetés értéke
A termék divatos

Más csoportok
véleménye
válik fontossá
és hitelessé,
vagy mert a
fontos csoport
vélekedése
megváltozik
A
termék Más értékek
környezetkímélő válnak fontossá
Emeli a státuszt Önismeret
és az önértékelést fejlődik

A
termék
reklámokból
ismerős

a

Új
információkkal
bővülnek a
meglévő
attitűdök

A helyzetet bonyolítja, hogy az attitűdök döntő többsége nem egyetlen, hanem több
attitűdfunkció keveredése alapján jön létre. Az attitűdök funkciói kvalitatív technikák
alkalmazásával tárhatók fel (→ 5.1.1. alfejezet).

17

Az én-védő funkció leggyakrabban negatív attitűdöket eredményez. Ezért nehéz a
vonzalomra vonatkozó példát találni. Azért nem reménytelen. Egy kutatásban kísérleti
személyek un. szexuális vitacsoportba jelentkeztek. Az egyes jelentkezők eltérő
nehézségű felvételi procedúrán estek át. Minél nehezebben került valaki a csoportba,
annál pozitívabban értékelte az egyébként unalmas foglalkozást. Az én-védelem ebben az
esetben abban ragadható meg, hogy a személy nem kíván szembesülni azzal, hogy nagy
árat fizetett egy értéktelen dologért. Ha szembesülne, akkor azt kellene gondolnia, hogy
balek. Mivel ezt nem szeretné, inkább felértékeli a foglalkozást. Ld. még 6.1.5. alfejezetet.
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5. Az attitűdmérés lehetőségei
Az attitűd társadalomtudományi népszerűsége három tényezőből fakad:
1. Lehetővé teszi a társadalmi mozgások trendjeinek jóslását (viselkedés
anticipáció).
2. Az attitűd olyan lelki viszonyulás, ami stabilitása ellenére olcsón és hatékonyan
formálható (befolyásolás).
3. Az attitűd mérhető lelki jelenség, ami elengedhetetlen követelménye a
tudományos kutatásoknak.

5.1. Az attitűdvizsgálatok rendszerezése
5.1.1. Kvalitatív versus kvantitatív vizsgálatok
Számos attitűd feltárási módszer ismeretes. A technikákat először is kvantitatív és
kvalitatív technikák szerint szokás csoportosítani. A kvantitatív eljárások lényege,
hogy objektív, tényszerű számokkal kifejezhető adatokat tárnak fel, akár a társadalom
összetételét jól reprezentáló mintán. A kvalitatív eljárások az attitűd strukturális
tényezőit, valamint a viselkedés helyzeti és normatív (nem attitüdinális) meghatározóit
tárja fel. Lényeges eltérés a kvantitatív és a kvalitatív módszerek között, hogy az
előbbiek zárt (eldöntendő) kérdéseket, míg az utóbbiak nyitott (kifejtendő) kérdéseket
alkalmaznak18. Ezeken belül is számos eljárás alkalmazható.
1. Fiziológiai reakciók mérése
2. Papír-ceruza módszerek

Kvantitatív eljárások
x
x

3. Projektív technikák
4. Konatív szintű megfigyelések
5. Interjú és fókuszcsoport

Kvalitatív eljárások

x
x

x
x

A piac- és közvélemény kutatásokban a kvantitatív vizsgálatokat rendszerint
megelőzik a kvalitatív technikák. Először a célcsoport egy szűk szegmensét
fókuszcsoportokban, vagy interjúkban (projektív technikákat is alkalmazva)
kikérdezik, és feltárják, hogy milyen releváns tényezők határozzák meg a minta
viselkedését, döntéseit, preferenciáit. Ezt követően, a releváns tényezők ismeretében
reprezentatívabb mintán feltárják, hogy az egyes tényezők a minta mely szegmensében
terjedtek el.
18

Az eldöntendő (zárt) kérdésre igennel, vagy nemmel lehet válaszolni (például:
„Bevállalja?”). A kifejtendő (nyitott) kérdésekre nem lehet igennel, vagy nemmel
válaszolni, hanem saját szempontokat kell kifejteni (például: „Miért vállalja be?”).
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5.1.2. Validitás és reliabilitás
A különféle (attitűd) mérések minőségét a validitás és a reliabilitás jelzi.
A magas validitású (érvényes) eljárás azt méri, amit mérni szeretne. Az invalid eljárás
valamilyen irreleváns tényezőt mér (pl. ha egy zongorát szeretnének a terembe
behozni, és nem a méretét, hanem a színe mélységét vizsgálják meg, akkor invalid
tényezőt mértek, és az ajtónál keletkezhetnek meglepetések). Az attitűdmérés
invaliddá válhat, ha a válaszadásba más tényezők is beszűrődnek (pl. a társadalmi
elvárásoknak való megfelelés). Invalid a vizsgálat akkor is, ha a viselkedést kívánják
előre jelezni, és belső hajtóerőket (pl. attitűdöket) mérnek, pedig adott esetben inkább
a külső tényezők (pl. a helyzet, vagy a társadalmi normák) határozzák meg inkább a
tényleges viselkedést.
A reliabilis (megbízható) vizsgálat többször megismételve is ugyanazt az eredményt
adja. Még akkor is, ha más alkalmazza ugyanezt a módszert. Ha nem, akkor a vizsgálat
eredménye inkább a vizsgálat vezetőjére, vagy a helyzetre vonatkozik, nem pedig a
vizsgált személy attitűdjére!
A vizsgálati procedúra validitása és reliabilitása növelhető, több - eltérő módszertanú vizsgálati technika párhuzamos alkalmazásával. Egyetlen eljárás kizárólagos
használata megtévesztő eredményeket adhat.
5.1.3. Beavatkozó versus nem beavatkozó technikák
A beavatkozó, vagy más megnevezéssel direkt technikák közvetlenül a személyt
kérdezik meg attitűdjeiről. A személy maga tárja fel attitűdjeit. A technika validitási
problémákat rejt magában, mivel nem csak attitüdinális válaszok jelennek meg (→
5.1.2. alfejezet). Sok személy szeretne a vizsgálatvezetőnek megfelelni, ezért
megmásítja attitűdjeit (→ 5.3.7. alfejezet). A beavatkozó technika klasszikus példái a
papír-ceruza eljárások (→ 5.3. alfejezet).
A nem beavatkozó, vagy más megnevezéssel indirekt (közvetett) technikák
alkalmazása során a személy nincs tudatában a megfigyelésnek, természetesen
viselkedik, nem akar megfelelni, tetszeni egy másik személynek. A nem beavatkozó
technikát alkalmazzák a konatív eljárások (→ 5.5. alfejezet).

5.2. A fiziológiai reakciók mérése
Mint a korábbiakból már ismeretes, az attitűdök intenzitását az érzelmi bevonódás
mértéke határozza meg. Az érzelmek a központi idegrendszer archicortikális rétegében
(limbikusrendszer) keletkeznek (lásd 4.3. alfejezet). Eme agyterület egyik eleme a
hipofízis-hipotalamus rendszer, mely a fiziológiai (élettani: idegi és hormonális)
változások legfontosabb irányítója.
Az érzelmi hatásokra számos vegetatív változás tapasztalható: elpirulás, elsápadás,
heves szívdobogás, izzadás, vérnyomás emelkedés, gyomor-bél perisztaltika
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megváltozása, stb. Ez a mechanizmus teszi lehetővé, bizonyos attitűdtárgyak iránti
viszonyulás intenzitásának regisztrálását. Érzékeny műszerekkel a fiziológiai
változások jól mérhetők.

vérnyomás
vércukorszint
adrenalin szint
pulzusszám
verejtékezés
hajszálerek
lumene
pupillaméret

Szimpatikus idegi aktivitás

Paraszimpatikus idegi aktivitás

emelkedik
emelkedik
emelkedik
emelkedik
emelkedik

csökken
csökken
csökken
csökken
csökken

A vázizomzatban tágul, míg a
vegetatív izmokban szűkül

A vázizomzatban szűkül, a vegetatív
izmokban dilatál

szűkül

tágul

A galvános bőrreakció (GBR) eljárás a bőr elektromos ellenállását méri. Az érzelmi
hatásra a verejtékezés mértéke nő, ami emeli a bőr elektromos vezetőképességét. A
blood-flow vizsgálat ultrahangokkal méri a kapilláris erek aktuális átmérőjét.
A fiziológiai mérésekkel rendszerint az attitűd intenzitását lehet megállapítani, a
minőségét nem. Vannak ez alól kivételek is. Ilyenek az elektromiogramos 19 (EMG),
valamint a különféle agyi tevékenységet vizsgáló módszerek. Az EMG az izmok
feszültségi állapotát detektáló eljárás. Ismeretesek az arcon olyan mimikai izmok,
melyek kedvező érzelmi állapotban elernyednek/megfeszülnek, valamint olyanok is,
melyek negatív affektív állapotokban feszülnek/ernyednek. A vázizomzatban is
találtak ilyen izomcsoportokat. A mikromiogramos eljárás során a megfelelő
izomcsoportok izomaktivitásának mikroelektródás detektálásával következtetni lehet
az attitűd intenzitásán túl az irányára (minőségére) is.
Az EEG (elektroencefalogram) az agy elektromos tevékenységét szondázza. Bizonyos
agyhullámok pozitív, míg mások negatív ingerek (attitűdtárgyak) hatására jelennek
meg. Más képalkotó eljárások a megközelítés (pozitív attitűd) és elkerülés (negatív
attitűd) reakcióit a központi idegrendszer más-más területeire lokalizálják.
Azonban ezek az eljárások nagyon költségesek, az attitűd iránya olcsóbban is
biztonsággal mérhető.
A fiziológiai attitűdméréseket a kriminológiában használják egyes országokban. Az
eljárás „poligráfiás hazugságvizsgáló” néven ismeretes a köztudatban. A
bűncselekmény felderítése során nem lényeges, hogy egy attitűdtárgyhoz pozitívan,
vagy negatívan viszonyul a gyanúsított. A fontos információ az lehet, hogy a
személynek van-e attitűdje a bűnesettel kapcsolatos tárgyakkal, és ha igen, akkor az
milyen intenzív. Az eljárás során egyenként különféle attitűdtárgyat mutatnak a
vizsgált személynek, miközben több csatornán regisztrálják a fiziológiai aktivitását.
19

mio: izom
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Sok semleges attitűdtárgy közé elhelyeznek néhány, a bűncselekménnyel kapcsolatos
tárgyat. Amennyiben a semleges tárgyak esetén nincs szignifikáns fiziológiai
reakcióváltozás, ellenben a bűncselekménnyel kapcsolatos tárgyakkal szemben erős
élettani reakciók figyelhetők meg, megállapítható, hogy a személynek köze van az
eseményhez. Az eljárás előnye, hogy nem lehet disszimulálni 20, vagy csalni. A
fiziológiai reakciók felett korlátozott a tudatos kontroll, a szervezet gyorsan és
automatikusan reagál, a gyanúsított azt sem tudja, hogy milyen reakcióit mérik. Sok
országban mégis érvénytelennek és megbízhatatlannak tartják, ezért nem alkalmazzák
az eljárást (→ 5.1.2. alfejezet). Egyrészt azért, mert a váratlan, vagy magas
újdonságértékkel rendelkező ingerek is fiziológiai reakciót váltanak ki, tehát nem
bizonyítható egyértelműen az attitűd jelenléte (invaliditás). Másrészt az ilyen – nem
olcsó - eljárásnak a súlyos bűncselekmények esetén van értelme. Ellenben az ilyen
bűncselekményeket rendszerint valamilyen személyiségzavarban (pl. pszichopátiában)
szenvedő személyek követnek el. A pszichopata személy egyik fontos tulajdonsága,
hogy érzelmi reakciói sérültek (nem szeret és nem szorong). A szorongás hiányában az
ezzel kapcsolatos fiziológiai reakciókat sem lehet megbízhatóan mérni.

5.3. A papír-ceruza módszerek
A papír-ceruza módszerek a legismertebb attitűdmérő eljárások. A legtöbb ember már
találkozott kérdezőbiztossal, aki szerény ajándék ellenében néhány kérdést intéz a
járókelőhöz. Az alkalmazott technikák döntő többsége az attitűd papír-ceruza
mérőeljárás valamelyikét fedik.
Az ilyen módszerek előnye, hogy nagyon sok ember attitűdje megvizsgálható
alkalmazásukkal, akár reprezentatív mintán is lehet attitűdkutatásokat végezni. Az
eljárások - kivétel nélkül - kvantitatív adatokat biztosítanak, melyekkel statisztikai
műveletek végezhetők. Ez az attitűdmérő eljárás képes a legtökéletesebben kizárni a
vizsgálatvezető szubjektivitását, ezért (és az előbbiekben említett) szempontok miatt, a
tudományos kritériumoknak ezek felelnek meg leginkább.
Az alábbiakban a Thurstone-, a Likert-, a Bogardus-féle szociális distancia skálát, a
rangsorolást, a páros összehasonlítást, valamint az Osgood-féle szemantikus
differenciál eljárást ismertetjük.
5.3.1. A Thurstone-skála
Leon Thurstone az egyik legelső skálázási módszert alkotta meg 1928-ban. Ma már
ritkán alkalmazzák, tekintettel arra, hogy előállítása bonyolult és költséges. Már a
skála előállításához is több ember (zsűritagok) bevonása szükséges. Ezért nem ritkán
módszertani engedményeket tesznek, fellazítják a módszert, de ekkor kevésbé
megbízhatóak az eredmények.

20

disszimulácó: kedvező színben való feltűnés, a valóság megszépítése a szociálisan kívánt
módon. A szimulálás ellentéte.
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Louis Leon THURSTONE (1887 -1955)
A Thurstone-skála előállításának lépései:






Sok laikus személyt kérdeznek meg az attitűdtárggyal kapcsolatban,
legalább 100 attitűdöt gyűjtenek össze.
Egy független (szakértő) zsűri megvizsgálja az összegyűjtött attitűdöket. A
zsűri feladata, hogy egy 11 fokú skálán helyezzék el a 100 attitűdöt
(pozitívtól negatív irányba; középen a semleges középúttal).
Statisztikai módszerekkel meghatározzák, hogy melyek azok az
attitűdállítások, amiket szerencsésebb kihagyni. Az első szelekciós
szempont a zsűri ítéletének szórása: ha egy állítás esetén nagy a szórás,
akkor nincs egyetértés a szakértők között abban, hogy az adott attitűd
milyen mértékben kedvező/ kedvezőtlen az attitűdtárgyra nézve. Mivel az
adott tétel megbízhatatlan lenne a mérés során, elvetik az alkalmazását.
Amennyiben egy tételnek kicsi a szórása, akkor meghagyják. Ennek a
szakasznak a végére megmarad kb. 25 attitűdállítás.
A következő lépésben megvizsgálják a zsűri ítéleteinek átlagát valamennyi
megmaradt tétel esetén. Megtartják azt a 11 állítást, melyek egyenlő
intervallumokat alkotnak, és amikből felállítják a skálát. Az eljárás
segítségével a vélekedések teljes terjedelmét reprezentáló skála minden,
egymástól egyenlő távolságra lévő pontjához állításokat rendelnek. A
vizsgált személy egyetértését vagy egyet nem értését fejezi ki az
állításokkal. A válaszainak átlaga lesz attitűdjének mérőszáma.
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Az alábbi Thurstone-skálát Csepeli György 1982-ben alkalmazta a nudizmussal
kapcsolatos attitűdök mérésére21.
Skálaérték
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Attitűd tétel

Elfogadom

Elutasítom

A nudizmus elfajulás, melynek révén az
emberek törvényes segédlettel élhetik ki
állati ösztöneiket.
A nudizmus számomra undorító és
visszataszító.
A nudizmus veszélyes, mert fellazítja a
maradék erkölcsi normákat is.
A nudizmus ízléstelen, hiszen annyi a
csúnya testű öreg ember.
Kiskorúakat semmi esetre sem szabad
nudista strandra beengedni.
A nudizmus csak az erkölcsileg érett
embereknek nem káros.
Végül is állampolgári jog kellene legyen
annak eldöntése, hogy akarok-e, vagy sem
nudista strandra járni.
A nudizmus mélyen humánus és őszinte
dolog.
Meztelenül fürödni, napozni nagyon
kellemes és egészséges mindenkinek.
A
nudizmus
a
legmagasabbrendű
testkultúra jele.
Boldogtalan az, akinek fürdőruhában kell
napoznia és fürdenie.

Σ
A skálaérték azt reprezentálja, hogy az egyes tételek mennyire kedvezőek, vagy
kedvezőtlenek az attitűdtárgyra vonatkozóan (1. legkedvezőtlenebb, 11.
legkedvezőbb). A tényleges Thurstone-skálán az attitűd tételeket véletlenszerű
sorrendben közlik.
A vizsgált személy feladata annak eldöntése, hogy mely állításokkal ért egyet,
melyekkel nem. A válaszadók pontszámát az elfogadott skálaértékek átlaga adja.
Feladat: Kérjen meg néhány személyt, hogy töltse ki a nudizmussal kapcsolatos
attitűdök mérésére szolgáló attitűdskálát! Számolja ki, és hasonlítsa össze az
eredményeket!
Az eljárás előnye, hogy valóságosan létező, a célcsoport által megfogalmazott
attitűdöket alkalmaznak.

21

Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 229.p.
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5.3.2. A Likert-skála
Az eljárást Rensis Likert 1932-ben dolgozta ki. Ezt a skálázási eljárást alkalmazzák
leggyakrabban a mindennapi gyakorlatban. A népszerűség oka, hogy a Likert-skála
gyorsan és olcsón előállítható.

Rensis LIKERT (1903-1981)
A Likert-skálán általában ötfokú skálán kell bejelölni, hogy mennyire ért egyet egy
adott attitűdállítással. Az eljárás jól méri az attitűd minőségét és az intenzitását.
Hátránya, hogy az attitűd kialakulásával kapcsolatban nem ad megfelelő információt.
Az eljárás gyakori problémája, hogy nem minden esetben attitűdöt mér, hanem
bizonyos kutatási műtermékek (pl. személyiségtényezők) beszűrődhetnek. Pl. az
alacsony iskolázottságú személyek mindenféle tétellel kapcsolatban hajlamosak
szélsőséges, markáns választ adni22. Gyakrabban értenek teljes mértékben egyet, vagy
utasítanak el teljesmértékben, mint a magasan kvalifikált személyek. Az utóbbiak a
kognitív komplexitásuk miatt túl sok szempontot mérlegelnek, hajlamosak kerülni az
állásfoglalást, ezért gyakrabban jelölik meg a közbülső, 3. választ. Vannak olyan
felfogások, melyek a közbülső választ az attitűd komplexitására, tehát szerves
tulajdonságára és nem a személyiségre vezetik vissza (→ 4.6.2.2. alfejezet). Az eljárás
másik problémája, hogy a vizsgált személy csak már készen megfogalmazott attitűdök
esetén fejezheti ki egyetértésének fokát, a tényleges, esetleg a megadottól eltérő
attitűdjét nincs módja megmutatni. Előfordulhat, hogy a válaszadási kényszer miatt
olyan attitűdöt mérnek, amivel valójában nem is rendelkezik a személy.

22

A jelenséget Hermann Imre magyar pszichoanalitikus a szélek preferenciájának nevezte el.
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2. Egyetértek

3. Egyet is értek meg nem is

4. Nem értek egyet

5. Teljesen egyetértek

1. A drágább élelmiszer jobb minőségű
2. Érdemes akciós élelmiszereket vásárolni
3. Fontos, hogy a gyümölcslé ne legyen túl édes

1. Egyáltalán nem értek egyet

Kérjük, jelölje be az alábbi skálákon a véleményével megegyező pontokat!

1.
1.
1.

2.
2.
2.

3.
3.
3.

4.
4.
4.

5.
5.
5.

6. ábra: A Likert-skála gyerekek esetén is alkalmazható. Az attitűdtárgy
vonzóságának, vagy taszítóságának fokát a gyerekek vizuális ábrák mentén
fejezhetik ki.
5.3.3. A rangsorolási eljárás
A rangsorolási eljárással kivédhető a szélek preferenciájának, valamint az
elköteleződött válaszadás hiányának problémája. A módszerrel az attitűdtárgyak
között preferenciasorrendet állíthatunk fel. Mivel nem szeretheti valamennyi
attitűdtárgyat azonos mértékben, a szélek preferenciája vizsgálati műtermék a technika
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alkalmazásával kivédhető (ld. 1. kérdés). Arra is lehetőség van, hogy a megítélés
szempontjainak súlyát rangsorolják. (ld. 2-3. kérdés).
1. Rangsorolja az alábbi élelmiszeripari márkákat megbízhatóságuk alapján! (1 =
legmegbízhatóbb, 5 = legkevésbé megbízható)
Ranghely Márkák
Pick Szeged
Gyulai
Herz
Kaiser
Kométa
2. Mennyire fontosak az Ön döntésében az alábbiakban felsorolt szempontok szalámi
vásárlásakor? (Rangsoroljon 1-től 6-ig, 1 = a legfontosabb, 6 legkevésbé fontos!)
Ranghely Szempontok
íz
megjelenés
ár
eltarthatóság
összetevők
márka
3. Mi befolyásolja Önt a tejtermékek vásárlásánál? Rangsorolja a következő
tényezőket! (Rangsoroljon 1-től 7-ig, 1 = a legfontosabb, 7 legkevésbé fontos!)
Ranghely Szempontok
családi szokások
választék
kiszerelés nagysága
zsírtartalom
csomagolás
reklámok
márka
Nagyon gyakran tapasztalható módszertani hiba, hogy 7 elemnél több rangsorolandó
listát adnak a vizsgálati személynek. Ez az eljárás súlyos vizsgálati műterméket hozhat
létre. Ugyanis az ember percepciós sajátossága, hogy a rövidtávú emlékezetében 7 ± 2
elemet képes megtartani. Az ennél több tételből álló rangsorolás esetén fokozottan
esetleges lesz a válasz. Ezt a hatást gyakran a 3 legfontosabb tényező, attitűdtárgy, stb.
aláhúzatásával szokták orvosolni. Sajnos a rövidtávú emlékezet kapacitáskorlátja
ilyenkor is jelen van, tehát a megoldás nem elég hatékony. Magunk a páros
összehasonlítás módszer alkalmazását javasoljuk 7-nél több elem rangsoroltatása
esetén.
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5.3.4. A páros összehasonlítás
A páros összehasonlítás során attitűdtárgyakat, attitűd tulajdonságokat, stb. párokba
rendezünk, és valamennyi tétel esetén eldöntetjük hogy melyik a preferált elem. A
preferenciák számából rangsort állítunk elő.

összetétel

reklámok

íz

tárolhatóság

kiszerelés

márka

minőség

szavatosság

egészségesség

ár

Milyen szempontok alapján dönt parfé vásárlása során? (Valamennyi tulajdonságpár
esetén jelölje nyíllal, hogy melyik szempontot tartja fontosabbnak!)

ár
egészségesség
szavatosság
minőség
márka
kiszerelés
tárolhatóság
íz
reklámok
összetétel

5.3.5. A Bogardus-féle szociális distancia skála
Emory Bogardus 1925-ben dolgozta ki a nevével jegyzett eljárását. Népszerűségének
oka az egyszerűség és praktikus alkalmazhatóság. A skála a szociális distancia23
mérésére készült. A vizsgált személytől azt kérik, jelölje meg - eredetileg 7 fokú
skálán -, milyen mértékű intimitást hagyna szívesen jóvá maga és más etnikumok
(szervezetek) tagjai között.

Emory BOGARDUS (1882-1973)
23

szociális distancia: társadalmi távolság
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Instrukció: Az alább felsorolt minden etnikum vagy nemzetiség esetében karikázza be
azokat az osztályzásokat, amelyeknél hajlandó lenne elfogadni az illető etnikum vagy
nemzetiség átlagos tagját (nem az ön által ismert legjobb tagját és nem is a
legrosszabbat). Válaszoljon első érzelmi reakciójának megfelelően!
(Mivel a Bogardus skálának több változata is használatos, ezért néhányat az
alábbiakban közlünk)
Angol eredeti

Az angol fordítása

Gyermekeknek
kidolgozott változat

1.

As close relatives by
marriage

Közeli rokonnak
házasság révén

Házastársnak

2.

As my close personal
friends

Mint személyes pajtást
a klubomban

Barátnak

3.

As neighbors on the
same street

Utcámban, mint
szomszédot

Padtársnak

4.

As co-workers in the
same occupation

Alkalmazottnak
hazámban, saját
foglalkozásomban

Iskolatársnak

5.

As citizens in my
country
As only visitors in my
country

Mint hazám polgárát

Szomszédnak

Csak, mint hazám
látogatóit

A település lakosának

Would exclude from
my country

Kizárnám hazámból

Magyarországi
állampolgárnak

6.

7.
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Feladat: Elemezze az alábbi Szociális distancia táblázat eredményeit. Az adatok egy
erdélyi egyetemisták körében az ezredforduló környékén mért szociális distancia
kutatás eredményei24. Az adatok azt jelzik, hogy az adott állítást a minta hány
százaléka fogadta el. Az természetes, ha valaki elfogadna egy másik személyt
családtagjának, akkor munkatársának is elfogadná. Ezért a százalékos adatok (az
utolsó sor kivételével) kumulálódnak.25

1.
2.
3.
4.
5.
6.

családba fogadná
párkapcsolatban elfogadná
barátként elfogadná
egy településen élne vele
munkatársként elfogadná
egy országban élne vele

25%
40%
81%
91%
96%
4%

8%
16%
44%
63%
72%
28%

60%
76%
92%
96%
99%
1%

zsidó

cigány

magyarországi

regáti román

erdélyi román

Magyar nemzetiségű alminta válaszai

8%
12%
54%
69%
75%
25%

38%
48%
78%
89%
95%
5%

83%
91%
95%
5%

zsidó

barátként elfogadná
egy településen élne vele
munkatársként elfogadná
egy országban élne vele

cigány

3.
4.
5.
6.

magyarországi

1. családba fogadná
51%
2. párkapcsolatban elfogadná 67%

regáti román

erdélyi román

Román alminta válaszai

78%
84%

40%
53%

15%
20%

44%
60%

92%
96%
98%
2%

73%
83%
88%
12%

40%
58%
60%
40%

67%
78%
95%
5%

24

Kiss Tamás: Demokrácia?!– kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei. In: Régió,
2002/3.
25
A román-magyar viszony aszimmetrikus. A román egyetemisták fele (51%) elfogadna
erdélyi, negyven százaléka pedig magyarországi magyart a családjába. A magyaroknak
viszont csak negyede látna szívesen a családjába erdélyi és mindössze 8 százaléka regáti
románt, ez utóbbiakat a cigányokkal azonos arányban. A magyarországi magyarokat is csak
60 százalékban fogadnák családjukba. Kisebb arányban fogadnának a magyarok
családjukba cigányt és zsidót is. A barátként való elfogadásban viszont a magyarok nem
mutatkoznak a románoknál zárkózottabbnak.
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A Tárki közvélemény-kutató cég idegenellenességet vizsgáló felmérése szerint, a
válaszadók 61%-a mérlegeli, kiket fogadjon be az ország és kiket ne. Közülük 59%
nem befogadna be pirézeket. A 2007-ben megismételt felmérés a piréz ellenesség
emelkedését mutatta ki: 68%-ra nőtt azok aránya, akik nem kértek a pirézekből. Igaz,
ez az arány még így is alatta maradt a románok, oroszok, kínaiak és arabok
bevándorlását ellenzők arányánál. Csakhogy a piréz nép nem létezik, a kutatók
agyából pattant ki.
2006.

2007.

határon túli magyar

4

4

piréz

59

68

román

71

77

orosz

75

80

kínai

79

81

arab

82

87

A Magyarországra érkező különböző etnikumú menekültek befogadását elutasítók
aránya (a mérlegelők körében, %)26
Feladat: Látogassa meg a pirézekkel kapcsolatos hazai honlapokat. A Magyar
Pirézek Országos Érdekvédelmi Szövetsége (fiktív szervezet) még honlapot is
létrehozott a pirézek bemutatására.

5.3.6. Az Osgood-féle szemantikus differenciálskála
A szemantikus differenciálskálát Osgood, Succi és Tannenbaum 1957-ben közölte.

Charles E. OSGOOD (1916-1991)
Charles Osgood nyelvészettel foglalkozó szociálpszichológus volt. Szavak
jelentésének mérésével (szemantikával) foglalkozott. Faktoranalízist alkalmazva, azt
találta, hogy mindenféle jelentés 3 független faktorba szerveződik. A faktorokat

26

Forrás: TÁRKI Omnibusz-kutatás 2006. június és 2007. február
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értéknek, erőnek és aktivitásnak nevezte el. Ezek a faktorok korrelálnak az attitűdök
egyes tengelyeivel:
Szemantikai faktor
Érték faktor
Erő faktor
Aktivitás faktor

Attitűd tengely
affektív (érzelmi)
kognitív
kognitív

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az attitűdtárgyak szemantikai mérése alkalmas az
attitűdök affektív és kognitív tengelyeinek mérésére.
A szemantikus differenciálskálát minden attitűdmérés során újra meg kell alkotni,
mely az alábbi lépésekből áll:
1.
2.

3.

A folyamat első lépésében az attitűdtárgyra vonatkozó legjelentősebb
tulajdonságokat össze kell gyűjteni.
Ezt követően, a tulajdonságok ellentétét meg kell találni egy független zsűri
segítségével. Erre azért van szükség, hogy a kiválasztott ellentétpárok egy
dimenzióban helyezkedjenek el. Pl. a rossz szónak a jó az ellentétje, nem
pedig a szép, vagy fehér, stb. Az ellentétpárokat bizonyos esetekben könnyű
megtalálni, máskor nehezebb.
Az ellentétpár közé egy 7 (vagy 5, vagy 9) fokú skálát helyeznek.

Feladat:
Keresse meg az alábbi tulajdonságok ellentétét:
domináns
gyengéd
pártatlan
önfejű
kreatív
fagyos
manipulált
magasztos
szektás
deszkás
Hasonlítsa össze javaslatait a társaiéval. Valószínűleg lesz olyan tétel, amiben nem
értenek egyet. Ilyen esetben szükséges a zsűri ítélete.
A vizsgált személynek azt kell megállapítania, hogy a feltüntetett ellentétpárok
mennyire jellemzik az attitűdtárgyat.
Íme egy példa az Osgood-féle szemantikus differenciálra:
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Mi jellemzi Önt a pénzügyek kezelésében?27
óvatos
nemtörődöm
hozzáértő
magabiztos
önállótlan
tervszerű
hanyag
érdeklődő
közel áll hozzám

X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X
X–X–X–X-X

könnyelmű
körültekintő
tájékozatlan
elveszett
önálló
spontán
precíz
érdektelen
távol áll tőlem

A fenti szemantikus differenciált egy nemrégiben végzett pénzügyi kultúrakutatásban
alkalmazták. Az alábbiakban a vizsgálat egyes eredményeit találja meg.
Az alábbi táblázatban a minta életkor szerinti eredményei láthatóak, ahol a számok azt
jelzik, hogy a két megvizsgált életkori minta az egyes mezőket hányszor jelölte be.

óvatos

Életkor
(év)
15-17
18-30

nemtörődöm

Válaszok eloszlása
4
11

15-17
18-30

hozzáértő

15-17
18-30

magabiztos

15-17
18-30

önállótlan

15-17
18-30

tervszerű

15-17
18-30

hanyag

15-17

10
1
17
3
1
2
8
12
1

18-30

érdeklődő

15-17
18-30

közel áll
hozzám

15-17
18-30

15
18
13
6

16
14
4
1
15
9
15
17
6
4
8
11
3
5
16
10
15
5

10
8
8
9
14
18
7
16
6
3
14
9
15
12
8
6
11
23

10
5
21
13
2
6
2
3
21
17
7
4
15
13
2
3
2
4

1
1
8
16

könnyelmű
körültekintő
tájékozatlan

1
elveszett

7
12
4
2
7
9

önálló
spontán
precíz
érdektelen

1
távol áll tőlem

1

Feladat: Elemezze az eredményeket! Hasonlítsa össze a 15-17 évesek, valamint a 1830 évesek pénzügyi attitűdjeit!28
27

Forrás: A lakosság pénzügyi kultúrájának felmérése című, a Magyar Nemzeti Bank 2006ban végzett attitűdkutatása a 15-17, illetve a 18-30 évesek körében.
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Az Osgood-féle eljárást számos esetben alkalmazzák. Jól használható például, ha
kevés az attitűdtárgyra vonatkozó információ, vagy különféle nehezen
összehasonlítható attitűdtárgyakat kell megvizsgálni.
Az üzleti életben például hasznos információkkal szolgálhat, pl. egy új cég, vagy
termék piaci bevezetése előtt. Feltehetőleg már vannak a piacon konkurens szereplők.
Először tehát a konkurenciát tüntethetjük fel attitűdtárgynak, és megmérhetjük annak
szemantikai kiterjedését. A mérés egy attitűd konstellációval szolgál, mely ez esetben
jelzi, hogy a termék, a versenytárs, az attitűdtárgy (stb.), hol nem elégíti ki a piaci
igényeket, hol hagy piaci űrt.
Konkurens kozmetikai márka megítélése:
fehér

X–X–X–X-X

fekete

nőies

X–X–X–X-X

férfias

drága

X–X–X–X-X

olcsó

régi

X–X–X–X-X

új

kellemetlen

X–X–X–X-X

kellemes

ódivatú

X–X–X–X-X

divatos

fiatalos

X–X–X–X-X

öreg

érdekes

X–X–X–X-X

érdektelen

közel áll hozzám

X–X–X–X-X

távol áll tőlem

A vizsgálat eredménye szerint, a célcsoport a konkurens kozmetikai terméket
kellemesnek, de mégiscsak réginek, ódivatúnak, inkább az idősebb férfiak termékének
tartja. Az ára drága, és nem elég vonzó. A termékmenedzser a nem kielégített pozitív
tulajdonságok és szükségletek alapján pozicionálhatja az új terméket. A
csomagolásnak, illetve a reklámnak ezeket a kielégítetlen releváns tulajdonságokat
érdemes hangsúlyozni. Az opinion leader (reklám arc) kiválasztása során újra
alkalmazható az előbbi Osgood eljárás. Ebben az esetben nem a konkurens cég, hanem
a potenciáis reklámarc (celeb, szakértő, stb.) lesz az attitűdtárgy. Azt a személyt
érdemes megtenni reklámarcnak, aki már eleve rendelkezik azokkal a
tulajdonságokkal, amire az új terméket pozicionálni kívánják.
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Az érettebb korosztály óvatosabb pénzügyi attitűdökkel jellemzi magát, kevésbé
magabiztos, és inkább tudatában van pénzügyi tájékozatlanságának, mint a fiatalabb
korosztály. Vegyük figyelembe ugyanakkor, hogy a fiatalabb korosztály inkább én-közeli
területnek érzi a pénzügyeket.
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5.3.7. A hamis szonda eljárás
Az önbevalláson alapuló (Thurstone, Likert, Osgood) eljárások általános problémája,
hogy a szociális kívánatosság torzíthatja a vizsgálat validitását és reliabilitását (→
5.1.2. alfejezet). A megfelelni vágyó személyek nem a saját attitűdjüket mutatják be,
hanem azokat, amelyekről úgy vélik, hogy megfelelnek a társadalmi elvárásoknak. Az
is előfordulhat, hogy a megkérdezettek – akár tréfából - szándékosan fals válaszokat
adnak. A hiba kivédésére alkalmazzák a hamis szonda eljárást. Az alanyokat
laboratóriumba viszik, ahol bonyolult pszichofiziológiai műszereket csatolnak a
testükre. A válaszadók azt hiszik, hogy a műszerek képesek azonosítani a hamis
válaszokat. A technika alkalmazásával sokkal több szociálisan nemkívánatos attitűd
azonosítható, tehát valóban segíti kivédeni a különféle torzításokat. A módszer
ellenzői a vizsgálati személyek félrevezetéséből adódó súlyos etikai problémákra
hívják fel a figyelmet.

5.4. A projektív technikák
A projektív technikák lényege, hogy a vizsgálati személy valamilyen strukturálatlan
(önmagában jelentés nélküli) ingert kap. Az a feladata, hogy értelmezze (strukturálja),
illetve jelentést adjon az ingernek. Az alkalmazott inger minden esetben valamilyen
módon érintkezik az attitűdtárggyal. A vizsgálati személy elkerülhetetlenül belevetíti
saját attitűdjeit az értelmezés során. Ezt a mechanizmust nevezik projekciónak. A
vizsgálatvezető dolga, hogy a projektumokat tartalomelemezze. A folyamat lényege,
hogy különféle tartalmi katergóriákat állapít meg, és ezek megjelenési jellegzetességeit
(gyakoriságát, együttjárását, stb.) regisztrálja az egyes alminták körében.
Habár a tartalomelemzés kvantitatív adatokat biztosít, mégis a projektív technikák
leginkább az attitűd struktúráját, funkcióját, tehát a minőségi vonatkozásait képes
feltárni. Ezért inkább sorolandó a kvalitatív vizsgálóeljárások közé.
A projektív technikák alkalmazásának előnyei:
 A vizsgált személy asszociációs láncát befolyásolják attitűdjei. Nem tud olyan
választ adni, ami ne lenne része a saját attitűdjének. A szociálisan kívánatos
válaszok kevésbé tudnak felszínre kerülni.
 Megfigyelhetők a válaszadók metakommunikatív jelzései, ami értelmezési
többletet biztosít a vizsgálatvezetőnek.
 A még nem tudatosodott, szavakba nehezen fordítható attitűdök is feltárhatóak.
 A technika hasznos háttér információkat biztosít a kvantitatív eljárásokhoz.
 Az attitűdfunkciók feltárásához elengedhetetlen eszköz (→ 4.7. alfejezet)
A projektív technikák alkalmazásának hátrányai:
 A vizsgálat eredménye nagyom függ a vizsgálatvezető hozzáértésétől. A
tapasztalatlanság, vagy a vizsgálatvezető kutatási témában való érintettsége,
elfogultsága hatványozottan szubjektív eredményekhez vezet.
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 A projektív technikák kis mintán alkalmazhatók, ezért nem biztosítanak
reprezentatív adatokat.
 A papír-ceruza eljárásokhoz képest nagyon drága technika.
A fenti hátrányok miatt az akadémikus szociálpszichológiai kézikönyvek nem is
részletezik a projektív technikát, de olyan is van, ami meg sem említi a lehetséges
attitűdvizsgálati módszerek sorában. Ennek ellenére a piackutatók gyakran
alkalmazzák, éppen az előnyei miatt.
Az ingertípus alapján különféle projektív eljárások ismeretesek:
•
•
•

Verbális
Vizuális
Imaginatív

5.4.1. A verbális projektív technikák:
A verbális projektív technikák alkalmazása során valamilyen nyelvi inger képezi a
projekciós felületet.
A technika
megnevezése
Interjú
Szabadasszociáció
Mondatbefejezés
Történet befejezés

Instrukció
Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a gyorséttermek ételeinek
fogyasztásának?
Milyen szavak jutnak eszedbe, ha azt mondom McDonald’s?
Szerintem a McDonald’s ételei …
Magyarországon a romák és a nem romák között számos brutális
összeütközés történt 2009-ben. Olaszliszkán egy tanárt vertek
agyon a gyermekei szemeláttára. Kislétán (mint ahogy sok más
helyen hasonlóan) orvlövészek végeztek egy anyával és
gyermekével. Veszprémben szíven szúrták a Marian Cosma nevű
kézilabdabajnokot. Mi lehet az oka ezeknek az eseményeknek?

Feladat: Találjon egy attitűdtárgyat. Dolgozzon ki verbális projektív vizsgálati
technikát az attitűd megvizsgálására. Alkossa meg az instrukciót. Határozza meg a
tartalomelemzés kategóriáit.
A projektív eljárásokkal fals adatok nyerhetők, ha az instrukció sugall egyfajta
válaszadást.
Pl. „A legnagyobb probléma az a romákkal, hogy…” A mondat azt sugallja, hogy a
romákkal probléma van. Helyesebb a kérdést így felvetni: „A roma kérdés legnagyobb
problémája az, hogy…”
A projektív technika esetén, annál jobb az instrukció, minél nagyobb szabadságot
biztosít a válaszadónak. A vizsgálatvezető célja, hogy a célcsoport minél több
attitűdjét és minél komplexebb kontextusban feltárja. A projektív technika alkalmazása
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során nem helyes hipotéziseket megfogalmazni. A hipotézisek ebben az esetben
előítéletként működnének, és éppen azt akadályoznák meg, hogy a vizsgálatvezető
teljesen tiszta lappal észrevegye (és ne hárítsa) a lehetséges attitűdöket, még azokat is,
amikkel maga nem ért egyet.
5.4.2. A vizuális projektív technikák
A vizuális projektív technikák alkalmazása során valamilyen képi inger képezi a
projekciós felületet. A technika alkalmazható úgy, hogy (1) a vizsgálati személynek
már kész képet mutatunk aminek fókuszpontjában az attitűdtárgy van, illetve (2)
megkérhetjük, hogy maga hozzon létre valamilyen képi alkotást az attitűdtárgyra
vonatkozóan.
5.4.2.1. A képértelmezés
Képet mutatnak az attitűdtárgyról, amelyet a vizsgálati személynek értelmeznie kell. A
vizsgálatvezető kérdéseket is tehet fel: „Be mennek-e a képen látható személyek a
McDonald’sba? Miért? Mire számíthatnak bent?”

A kép központjában a McDonald’s üzlet van, amit nem lehet nem észrevenni. A
vizsgálati személy képzetáramlását ez feltétlenül befolyásolja, ezért a válaszai a
McDonald’s-al kapcsolatos attitűdjeit is bemutatja. A vizsgálatvezető arra kíváncsi,
hogy a kép milyen érzéseket, hangulatokat, asszociációkat indít el.
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5.4.2.2. A képi szimbólum alkotása
A vizsgálatvezető megkérheti a vizsgálati személyt, hogy maga alkosson képet az
attitűdtárgyról. A technikának két formáját alkalmazzák leggyakrabban: rajzoltatás,
illetve plakátragasztás.
A plakátragasztáshoz először is színes magazinokra, különféle színű kartonlapokra,
ollóra illetve ragasztóra van szükség. Az instrukcióban azt kérik a személyektől, hogy
készítsenek plakátot az attitűdtárgyról. A politikai kutatásokban azt kérik, hogy
alkossanak MSZP-s, FIDESZ-es, stb. plakátot. A plakát hangulatát, tartalmait,
dinamikáját, színeit, stb. elemzik. A technika előnye, hogy olyan tudatalatti attitűdök is
felszínre kerülhetnek, amit a személy még saját magának sem tudna szavakba önteni.
A plakátragasztást olykor csoportokkal végeztetik, és megfigyelik a csoporttagok
munkájának dinamikáját, az adódó konfliktusokat, érveléseket, stb.
5.4.3. Az imaginatív eljárások
Az imagináció jelentése fantáziálás, képzelődés, álmodozás. A - pszichológus
végzettségű - vizsgálatvezető olyan helyzetet teremt, amiben a vizsgálati személy úgy
álmodik, hogy közben nem alszik, tehát kommunikálni lehet vele. Az álomnyelv
mozgósításával az attitűdtárgyra vonatkozó metaforákat, szimbólumokat mobilizál.
(→ az eredmények marketing felhasználása a 6.3. alfejezetben olvasható.) A vizsgálat
céljától függően számos technika található ki. Ezen a helyen 3 gyakran alkalmazott
módszert mutatunk be:
•
•
•

Magic-door
Magic-land
Magic-car

5.4.3.1. A magic-door technika
A technika alkalmazása során a vizsgálatvezető relaxált állapotot teremt. Arra kéri a
személyt, hogy behunyt szemmel képzelje el, hogy sétál egy folyosón. „Az egyik
ajtóra ki van írva, hogy itt vannak az X párt választói. Lépjen be! Meséljen arról, hogy
milyen ez a terem, hogy néznek ki az X párt választói? Hány évesek? Milyen anyagi
viszonyok között élnek? Miről beszélgetnek? Milyen hangulatban vannak? Stb.”
Természetesen a folyamatot megismétlik Y és Z pártokkal is, illetve a különféle
pártpreferenciákkal
rendelkező
személyek
válaszainak
jellegzetességeit
összehasonlítják.
5.4.3.2. A magic-land technika
A vizsgálati személy feladata, hogy az attitűdtárgyat transzformálja valami mássá,
ebben az esetben államformává. Pl. „Az X párt vajon melyik államforma jellemezné
legtalálóbban? Miért?” A technika jól alkalmazható különféle szervezetekkel
kapcsolatos attitűdök vizsgálatára. A képekben a személy olyan érzéseinek is hangot
ad, amelyeket még nem tudna szavakba ölteni.
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5.4.3.3. A magic-car technika
A vizsgálati személy feladata, hogy az attitűdtárgyat transzformálja valamilyen autó
márkává.
Ezt a technikát alkalmazták a hazai bankokkal kapcsolatos attitűdök felmérésére. A
megrendelő (egy nemrég hazánkba jött nyugati bank) problémafelvetése kiemelte,
hogy már több korábbi piackutatás eredménye jelezte, hogy a potenciális fogyasztók
tudják (kognitív szint), hogy kedvezőek a bank szolgáltatásai, a bank imázsát
vonzónak találják, az ügyfélfogadás színvonalát értékelik (affektív szint). Sokkal
többre értékelik a bankot, mint a hazánkban tradicionális szolgáltatókat. Mégsem
váltanak bankot (konatív szint). A kutatási kérdés az okok feltárása volt.

A
hagyományos
hazai bank

E bank

D bank

C bank

B bank

A vizsgált bank

A probléma lényegére leginkább a magic-car technika világított rá. Arra kérték a
vizsgálati személyeket, hogy jellemezzék a hazai bankokat, méghozzá úgy, hogy
milyen márkájú autók lennének, amennyiben autóvá változnának? Az eredményeket az
alábbi táblázat szemlélteti:

Ferrari

11

3

Rolls-Royce

10

2

1

Porsche

9

2

3

1

Mercedes

4

3

4

1

Alfa Romeo

4

5

8

Toyota

3

1

9

Opel

1

8

4

8

7

6

Lada

18

20

Trabant

4

13

Suzuki

Az egyes bankok autósításának gyakorisága a márkák függvényében
A vizsgálat során arra is kérik a személyeket, hogy jellemezzék az egyes
autómárkákat. Ez a tulajdonsággal való felruházás nemcsak az autókra, hanem az
asszociált bankokra is vonatkozik. A vizsgálati személyek a bank olyan
tulajdonságaira is fényt derítettek, amire a korábbi vizsgálatok képtelenek voltak. Még
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az ügyfelek sem tudtak racionális választ adni arra, hogy miért nem váltanak egy
rosszabb bankról egy kedvezőbb bankra.
Feladat: Elemezze a fenti táblázat adatait! Vajon mi lehet az oka annak, hogy a
minden tekintetben preferált bankot elkerülik a fogyasztók?29

5.5. A konatív eljárások
A konatív eljárások közvetlenül a viselkedést vizsgálják. A magatartás
megfigyeléséből következtetnek vissza az affektív és a kognitív szintekre. A technika a
puszta viselkedés megfigyeléstől a kvantifikálható adatok regisztrálásáig terjed, de
még internetes formái is vannak. Minden technika konatívnak tekinthető, amely
viselkedéses aktivitást igényel. A laikus és hétköznapi attitűdvizsgálatnak ez a
legelterjedtebb formája, hiszen valamennyi ember minden interakcióban alkalmazza.
Az attitűdöt nem lehet megszagolni, megízlelni, lemázsálni, stb. A köznapi életben
egyet lehet tenni, megfigyelni a másik ember viselkedését, és következtetni az érzelmi
állapotára valamint a (hátsó)gondolataira, végül is az attitűdjeire.
5.5.1. A színes póló technika
Megkérik a vizsgálati személyeket, hogy a preferált pártjukra jellemző színű pólóban
jöjjenek a vizsgálatra. Majd beengedik őket egy tanterembe. Azt vizsgálják, hogy a
pólók színei mennyire keverednek. Amennyiben nagyon, a vizsgált pártok szavazói
között nincs nagy feszültség. Amennyiben nagy szociális távolságot tartanak, akkor
erős konfliktust gyaníthatunk. Az eljárás bármilyen attitűdtárgyra vonatkozóan
elvégezhető. El tudja képzelni, hogy milyen eredmény születne, ha különféle
futballcsapatok szurkolótáborai közötti attitűdöket szondáznánk a módszerrel?
5.5.2. Az elveszett levél technikája
A konatív eljárások Milgram, Manu és Harter (1965) által kidolgozott – ma már klasszikus formája az elveszett levél technikája. 100 darab megcímzett és felbélyegzett
leveleket hagynak szét egy olyan régióban, ahol kizárólag a célcsoport mozog. A
címzett maga az attitűdtárgy (egy etnikum képviselője, egy szervezet, stb.) A
vizsgálati kérdés: az adott régióban a vizsgált csoport hány levelet juttat el a
címzetthez? Annál pozitívabb az attitűd, minél több levelet visszajuttatnak. Mivel ez a
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A vizsgált bankot kizárólag a magas presztízsű autókkal jellemezték. Ezekhez az autókhoz
az alábbi tulajdonságokat kapcsolták: luxus, felső tízezer, elérhetetlen, nem a célcsoport
számára való. A hazai átlagember megcsodálja ugyan ezeket az autókat, tudja, hogy
kiváló minőségűek. Ellenben nem megy be az autószalonba, mert attól fél, hogy
megszégyenülne, nyilvánvaló, hogy az ő pénze kevés ilyen jármű vásárlásához. „A mi
autónk a Suzuki”, mint mondja a reklám szövege is. A bank menedzsmentjének
tanácsolható, hogy ne pozícionálják túl a bankot. Különféle üzenetekkel hozzák közel az
egyszerű fogyasztóhoz. Jelezzék, hogy nagyon egyszerű, sőt együgyű emberek is
idehozzák a pénzüket, sőt az ügyfélszolgálat is egyszerű emberekből áll, tehát nem kell
tartani státuszkülönbségektől.
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technika a konatív attitűdöt számadatokban fejezi ki, az eljárás a kvantitatív
módszerekhez sorolható.
5.5.3. Az internetes vírus technika
Gyaníthatóan terjed az az etikailag is megkérdőjelezhető technika, amelyben az
interneten keresztül kémvírust telepítenek a számítógépekre. Ezeknek a
kémprogramoknak az a célja, hogy regisztrálja a felhasználó érdeklődésének
összefüggéseit. Milyen weboldalakat látogat még az a felhasználó, aki egy cég, márka,
termék, stb. weboldalát is látogatja? Hol, milyen gyakran, és mennyi ideig fordul elő
más oldalakon. Ezekből az adatokból kalkulálható az érdeklődés, amit a
reklámtartalmak megalkotása során tudnak hasznosítani (→ 6.7. alfejzet).
5.5.4. Az egyéb konatív eljárások
A mindennapi élet számos helyzetében, így az üzleti tárgyalások során sincs lehetőség
fiziológiai mérésekre, tesztkitöltésre, vagy projektív eljárások alkalmazására. Pedig
hasznos lenne előre jelezni és befolyásolni az üzletfelek attitűdjeit. Nincs más mód,
mint a viselkedés megfigyeléséből következtetni az attitűdökre. A nonverbális
kommunikációs csatorna számos információt közvetít a másik ember attitűdjeiről.
Ráadásul ezek a jelzéseket sokkal nehezebb tudatosan kontrollálni, mint a verbális
üzeneteket. Megfigyelhető az attitűdtárggyal tartott fizikai távolság mértéke, a róla
való beszélgetés hossza, a testtartás, a mimika, a gesztusok, a szemkontaktusok száma,
stb. A konatív szintű attitűdök feltárásának csak a kreativitás szab határt. A chicagói
Art Institute-ban (Tudományos és Ipari Múzeum) a különböző kiállítások iránti
érdeklődést, az egyes kiállítótérségekben megkopott padlólapok cserélésének
gyakorisága alapján mérték.
Feladat: Tervezzen meg egy attitűdtárgyra vonatkozó (pl. a diákok attitűdje a
Szociálpszichológia tantárggyal kapcsolatosan) legalább háromféle attitűd vizsgálati
feladatsort, skálát, eljárást! Melyiket lenne a legcélszerűbb használni? Melyiknek
milyen hátránya / előnye van?
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6. Az attitűd megváltoztatása
A meggyőzés képessége központi jelentőségű a modern társadalomban. Az üzlet, a
jog, a média, a politika, az oktatás, az egészségügy, a művészet és minden tudomány
sikereinek feltétele a befolyásolás tudományában való jártasság. Az üzletembereknek a
termékeiket sikeresen el kell tudni adni. A politikusoknak meg kell győzni a
választókat alkalmasságukról. A tanároknak át kell tudniuk adni a korszerű
ismereteket. A szociálpszichológia születése óta, mintegy 100 éve foglalkozik az
attitűdökkel és megváltoztatásuk tudományával.
Valójában a meggyőzés története sokkal korábban kezdődött. Valószínűleg egyidős az
emberré válással. Az ember egyrészt a verbális kommunikáció képességével
emelkedik ki az állatvilágból. A beszéd megjelenésének célja pedig a többiek
attitűdjeinek megismerése és hatékony megváltoztatása.
Az antik korban nagy kultusza volt a meggyőzésnek. Az ógörög hitvilágban a
befolyásolás istennőjét Peithonak hívták. Peitho apja Prométheusz volt, akinek neve
előre gondolkodót jelent. Tehát a befolyásolás princípiuma a görögöknél összefüggött
az előrelátással, lényegét tekintve az attitűd anticipációval (→ 3. fejezet). Peithoról
még annyit tudunk, hogy Aphrodité (a szépség és szerelem istennőjének) testvére,
kísérője. Argosz (a búzatermesztés meghonosítója) a férje. Mindannyian Peitho
gyermekei olykor áldozatai vagyunk.

A relief bal felső sarkában ábrázolják Peithot, Aphrodite, Eros és Paris társaságában
Az ógörög társasági életben a rábeszélés önálló tudomány volt, a szakma képviselőit
szofistáknak30 hívták. A szofisták a görög piactéren, az agorán fizetség ellenében
bármiről bebizonyították, hogy igaz. A meggyőzés megítélése ezért a görög filoszok
attitűdjeit is megosztotta. Platon (i.e. 427-347) szerint a meggyőzés egyenlő a
szemfényvesztéssel, puszta manipuláció, az igazsághoz nincs köze. Az igazság
30

szofizmus: körmönfont, csavaros okoskodás.
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abszolút, az istenek szférájában, az ideák világában honol. Tanítványa, Arisztotelész
(i.e. 384-322) ezzel szemben azt tartotta, hogy amíg vannak tudatlanok, szükség van
meggyőzésre. Arisztotelész Retorika című könyve ma is tanulságos olvasmány azok
számára, akik a meggyőzés mesterségében szeretnének elmélyülni.

Platon és Arisztotelész vitája Raffaello Vatikánban található festményén
A római kultúrában is továbbélt a meggyőzés tudománya. Elég csak Cicero (i.e. 10643) nevére utalni.
Az európai középkorban visszaesett a verbális meggyőzés fontossága. Az attitüdinális
vitáknak gyakran az inkvizíció vetett véget. Szóbeli attitűdváltoztatásra leginkább a
templomokban került sor, ahol a mise során a pap tájékoztatta a hívőket, mely
attitűdöket lenne szerencsés megváltoztatni.
1843-ban alapította az első reklámcéget Volnay Palmer (17 éves philadelphiai
fiatalember). A polgárosodó világban a befolyásolás valóságos iparággá fejlődött, és a
mindennapi élet részévé vált.
Feladat:
Jelölje be az alábbi skálán, hogy Ön mennyire képes ellenállni a befolyásolásnak!
Nagyon

7

6

5

4

3

2

1

Egyáltalán nem

2

1

Egyáltalán nem

Mit gondol, hogy mások mennyire manipulálhatók?31
Nagyon

7

6

5

4

3

Egy átlagos állampolgár 4 órát néz televíziót naponta, ahol negyedóránként szembesül
egy reklámblokkal. A magyar tereken 31 ezer óriásplakát található. A célszemélyeket
elérik a tévén-rádión, újságokon, interneten, vagy akár telefonon keresztül. Akit nem,
31

Az emberek többsége úgy véli, hogy képes ellenállni a befolyásolásnak, míg a tapasztalata
szerint mások manipulálhatók.
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az szórólapot kap az aluljáróban, vagy a postaládába. Hazánkban 1996-ban 70
milliárd, 1998-ban 140 milliárd, míg 2006-ban 538 milliárd Ft-ot költöttek bevallottan
reklámra, lényegében attitűd-módosításra. 500 milliárd Ft-os költségből építik meg a
4-es metrót.
Aki rendelkezik a befolyásolás csatornáival és képességével, az pénzügyi,
kereskedelmi és politikai hatalomra tehet szert. Álljon itt néhány példa a közelmúlt
történelméből:
 1848. március 15-én a forradalmárok elfoglalják a kor kommunikációs
csatornáját, a Landerer-Heckenast nyomdát.
 1912-ben (5 évvel a Nagy Októberi Szocialista forradalom előtt)
Oroszországban megjelenik a Pravda (jelentése: igazság) című kommunista lap.
 1933-ban a hatalomátvételt követően megalapítják a náci kiadót, az EherVerlagot, miközben a könyvtárak nemkívánatos kiadványait nyilvánosan
elégették, majd Goebbelst kinevezik a III. Birodalom Információs- és
Propagandaminisztériumának élére.
 1956-ban, a forradalom leverését követően Kádár János nyilatkozata szerint:
„Sajtó, rádió, tévé fontosabb, mint a puska”.
 1956-os forradalom egyik első eseménye volt, amikor a felkelők a Magyar
Rádiót kívánták elfoglalni. 50 év múlva (2006. szeptember 18-án) az
elégedetlenkedők a Magyar Televízió épületét ostromolták. Korábban a világ
számos fővárosában (pl. Bukarestben és Belgrádban) hasonló események
zajlottak.
Jim Jones szerzetes a guyanai (a saját nevéről elkeresztelt) Jonestown városában a
Népek Temploma néven szektát alapított. 1978. november 18-án elhitette híveivel,
hogy közeledik a világvége és csak az üdvözülhet, aki öngyilkosságot követ el. A
prédikáció eredményeképpen 914 holtestet találtak a szekta helyén. Mivel az eset nem
példanélküli, a szociálpszichológusok érdeklődése a meggyőzés korlátlan hatalma
iránt fordult, a szekták kialakulásának okait kutatták.

Jim JONES (1931-1978)
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6.1. A szektásodás (a totális szervezetek kialakulásának) okai, jelei és
dinamikája
 Az információáramlás korlátozása
 Zsargonképződés
 Erős ellenségkép
 A vezető istenítése
 Beavatás
 Hittérítés
6.1.1. Az információáramlás korlátozása
A totális szervezetekben az információ szabad áramlását korlátozzák. Az ellentmondó
külső forrásokat leértékelik, szándékait erkölcstelennek, érveit megbízhatatlannak és
hamisnak minősítik. A csoporton belüli alternatív információkat is elutasítják,
képviselőit árulónak, kémnek, beépített embernek tartják, akiket likvidálni kell. A
szekta egyértelmű direktívákat ad arról, hogy mi a helyes attitűd, mi a helytelen
álláspont, érzelem és viselkedés. A szabad információáramlást fizikailag (pl. oázisba
vonulva, szögesdrótokkal, cenzúrával, információforrások tiltásával és zavarásával),
vagy szimbolikusan elkülönülve (pl. egyenruha alkalmazásával) valósítják meg.
A totális intézmények maximális információkontrollálása agymosáshoz vezet. Az
attitűdök, de még az értékek is átírhatók a technika alkalmazásával. Az objektív
támpontok megszűnésével, a személy orientációs pontjai és realitásérzéke
megszűnnek, bármiféle információ elfogadására nyitottá válik.
Örkény István: Pisti a vérzivatarban32 című utolsó abszurd drámájának második
felvonásában - az agymosás hatására – a főszereplő bevallja, hogy ő a „kiribicsi
kalamajkó réri”. Az író nem kis áthallással Rajk László koncepciós perére utal, mely
során a vádlott bevallja, hogy Tito „láncos kutyája”, amiért ki is végzik.
A totális intézmény proszociális felhasználásának tartják a pszichiátriai zárt osztályt,
illetve a börtönt. Ezekben az esetekben az attitűdök megváltoztatásának hagyományos
technikái nem vezetnének eredményre.
A totalitárius társadalmak az információk szűrésével jelentős attitűd- és
tudatváltozásokat tudnak elérni. A liberális társadalmak mindenféle információval
elárasztanak (ld. internet). Ez utóbbi is segítheti a szektaképződést. Az alacsony
bizonytalanságtűréssel jellemezhető személy nyitottá válik a zárt, dogmatikus
(abszolút igaznak tűnő) információkra, amiket mérlegelés nélkül elfogad és követ.

32

A dráma részlete elolvasható az alábbi link 13-15.oldalán:
http://orkenyistvan.hu/sites/orkenyistvan.hu/files/pisti_masodik_felvonas.pdf
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A szekta nem csak vallási csoport lehet, hanem bármi, ami emberi közösség, pl.
család, politikai párt és rendszer, nemzet, szakma, focicsapat stb. Mikroközösségben
létrejövő szektát a csoportgondolkodás jellemzi (→ → a II. tanulmány 6.4.
alfejezetében
további
információk
olvashatók
a
csoportgondolkodás
jellegzetességeiről).
6.1.2. A zsargonképződés
Az információáramlás korlátozása nemcsak különös valóságfelfogást eredményez,
hanem az ezt leképző nyelvhasználatot is. A szekta tagjai olyan szavakat (u.n.
zsargont) használnak, melyek mások számára jelentéstelenek, értelmetlenek. Maga ez
a folyamat is serkenti a szekta elkülönülését másoktól. Mivel beavatatlan személy
számára értelmetlen fogalmakat alkalmaznak, ezért ezek igazságtartalmának külső
kontrollálása is problémás. Illetve a közös nyelv használata növeli a csoportkohéziót.
Veszélyeket rejt magában, ha az orvosok csakis latinul képesek diagnózist felállítani,
és ezt nem tudják a beteg köznapi nyelvére lefordítani. A páciens nem képes
beleszólni, hogy a saját testén – a többféle alternatíva közül - milyen beavatkozást
végezzenek, illetve külső csoport kontrolláló szempontjai nem tudnak érvényesülni.
6.1.3. Az erős ellenségkép
A közös ellenség megjelenése az őskortól a mai napig az egyik legjelentősebb
csoportkohézió növelő tényező. Az archaikus ember gyenge testfelépítése ellenére,
úgy tudta túlélni az evolúciót és a konkurens lényeket, hogy csoportba szerveződött,
verbális kommunikációval egységesítette az attitűdöket.
Az ellenségképpel együtt jár a saját csoport felértékelése („mi az erkölcsösek és
tisztánlátók”) és az ellenség leértékelése („Ők a tisztességtelenek, és idióták”).
Az ellenségkép megfogalmazása (krízis és veszély sugallata) a mai napig gyakran
alkalmazott politikai és marketing stratégia.
6.1.4. A vezető istenítése
A totalitárius (szektás) rendszerek megbízható jele a vezető istenítése.
Tévedhetetlennek
és
megkérdőjelezhetetlennek
hiszik.
Omnipotenciájáról,
nagylelkűségéről, igazságosságáról, hőstetteiről és minden elképzelhető jó
tulajdonságairól mítoszokat zengnek. Utcát, várost neveznek el róla, képét kiteszik a
falakra, és szobrokat emelnek tiszteletére. Döntéseiben feltétel nélkül megbíznak.
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George Orwell33 1945-ben írott, a béketáborban sokáig tiltott Állatfarm című
regényében az állatok átveszik az irányítást egy farmon. A disznók lesznek a vezetők...
„Ő lett Minden Állatok Atyja, az Emberiség Réme, a Juhnyáj Védelmezője, a
Kiskacsák Barátja, meg még sok efféle. Süvinek (a szofista
propagandistának) szónoklatai közben könnyek gördültek végig az arcán,
amikor Napóleon (a vezérmalac) bölcsességéről és jó szívéről beszélt, meg
arról a mélységes szeretetről, amellyel valamennyi állat iránt viseltetik…
Szokásossá vált, hogy minden sikert, minden szerencsés fordulatot
Napóleonnak tulajdonítsanak…”

George ORWELL (1903-1950)

A folyamat veszélyessége abban rejlik, hogy még a legjobb vezető is hozhat hibás
döntéseket. John F. Kennedy elnök 1961-ben eldöntötte, hogy a Disznó-öbölben
lerohanja Kubát. Nyilvánvaló volt a várható kudarc, amit a CIA előre is jelzett.
Mégsem vették figyelembe, azt gondolták, hogy egy ilyen népszerű vezető mindent
véghez tud vinni. Kennedy elnök népszerűsége a Disznóöböli kudarc után még
magasabbra emelkedett…
(→ → A jelenség részletesebb kifejtése a II. tanulmány 6.4. alfejezetében olvasható.)
6.1.5. A beavatás
A szektákba általában nem lehet csak úgy, hanem kisebb-nagyobb megpróbáltatást
követően lehet bekerülni. Minél nagyobb áldozatot kell hozni a tagságért, annál
pozitívabb attitűdök alakulnak ki a csoporttal szemben. Szociálpszichológiai kísérletek
is igazolták a nehéz erőfeszítések hatását a csoport értékelésére.
Aronson és Mills (1959) szexuális vitacsoportot szervezett egyetemisták számára. A
jelentkezőknek kisebb-nagyobb próbatételeket (pl. zsúfolt előadóban obszcén szöveget
33

Orwell az 1984 című művében szintén a totalitárius rendszerek természetrajzát vázolja (ld.
még a 3.3.4. alfejezetet).
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kellett hangosan felolvasni). Ezt követően egy unalmas foglalkozáson vettek részt,
ahol a hangyák szaporodó magatartásáról kaptak információt. A résztvevők ez után
értékelték a foglalkozást. Az attitűdjük annál pozitívabbnak bizonyult, minél nehezebb
próbatételen estek át, minél nagyobb áldozatot hoztak a csoportba kerülésért.
Disszonancia adódott a kellemetlen erőfeszítés és az unalmas foglalkozás között. A
feszültség úgy oldható fel, ha túlértékelik az elért cél kívánatosságát (→ A
disszonancia hatását a 3.1., valamint 4.6. alfejezetekben tárgyaljuk).
6.1.6. A hittérítés
A beavatott szektatagokat gyakran hit téríteni küldik. Ennek részben az a célja, hogy
újabb tagokat toborozzanak. Másrészt minél több személyt próbálnak meggyőzni,
annál inkább magukat is meggyőzik, saját maguk is megerősödnek a terjesztett
elvekben.
A jelenség kísérletes demonstrációja Kurt Lewin nevéhez fűződik. Lewin – többek
között - a táplálkozási szokások megváltoztathatóságát kutatta az Egyesült
Államokban a II.világháborút követően (→ → Kurt Lewin egyéb törekvéseiről a II.
tanulmány 4. fejezetében tájékozódhat.). A vizsgálati mintát (házi aszonyokat) 2
csoportba osztotta. Az 1. csoportban egy nagytekintélyű táplálkozási szakértő 1,5 órás
előadást tartott a helyes táplálkozásról. A 2. csoportban ugyanez a professzor arra kérte
a jelenlévő háziasszonyokat, hogy ők maguk találjanak ki érveket, miképpen lehetne
meggyőzni másokat a helyes táplálkozás szükségességéről. A foglalkozás előtt,
valamint azt követően 2 órával, 2 nappal, 2 héttel, 2 hónappal, 2 évvel bemérték a
táplálkozással kapcsolatos attitűdöket. Az első csoportban jelentősebb attitűdváltozást
csak közvetlenül a foglalkozást követően lehetett észlelni. Azonban az idő múlásával
már alig volt kimutatható attitűdváltozás, még azt is elfelejtették, hogy miről szólt az
előadás. A második csoportban még két hónappal a foglalkozást követően is lehetett
mérni attitűdváltozást. Mások meggyőzése tartós önmeggyőzésnek bizonyúlt.
Lewin kutatásának eredményei számos területen megtermékenyítőleg hatottak:



Ma is vannak olyan eladási rendszerek (pl. Multilevel Marketing),
melyekben a tagokat arra kérik, hogy győzzenek meg másokat.
A kutatás eredményeképpen fogalmazta meg Lewin az oktatás
megváltoztatásának szükségességét. Nem elegendő, ha a tanár pusztán
információkat közöl, mivel annak nagy része a vizsgát követően
elfelejtődik. A hallgatók aktivitásának növelése, a gondolkodásba
bevonása növeli az információk felidézhetőségét. Kurt Lewin ezért
dolgozta ki a tréning módszert (T-csoport).
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Kurt Lewin eme kutatásának talaján dolgozta ki egyik tanítványa, Leon
Festinger a kognitív disszonancia elméletét (→ 4.6. alfejezet). Leon
Festinger egyik tanítványa pedig Elliot Aronson volt, aki A társas lény
című – mindeddig legnépszerűbb – szociálpszichológia művet írta.

Kurt LEWIN
(1890-1947)

Leon FESTINGER
(1919-1989)

Elliot ARONSON
(1932- )

6.2. A reaktancia elmélete
Az előző fejezetben tárgyalt szektásodás arra a következtetésre vezetheti az olvasót,
hogy bárki bármire rávehető. Szerencsére ez mégsincs így. Valójában a kultúrtöténet
vizsgálatával számos a befolyásolásra vonatkozó félelmet és averziót figyelhetünk
meg. A középkorban a nagy befolyásoló erővel bíró embereket gyakran tekintették
megszálottnak, vagy boszorkánynak. Különösen nem szeretjük, ha valaki
nyilvánvalóan manipulálni igyekszik bennünket. Ilyen esetben hajlamosak vagyunk
mereven ellenállni, és attitűdjeink éppen ellentétes irányba fognak változni.
A jelenséget Jack Brehm 1972-ben írta le és nevezte el reaktanciának. A túl direkt
meggyőzés, sérti az autonómiát, ami növeli a közléssel szembeni ellenállást.

Jack W. BREHM (1928- )

Milton H. ERICKSON (1901-1980)
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A jelenséget a szakértők mégis fel tudják használni a meggyőzésre. Milton Erickson
hipnoterapeuta paradox-intervenciót (valójában reaktanciát) alkalmazott egyes
pszichoterápiáiban. Az olyan pácienseket, akiket – az ellenállásuk miatt - nem lehet a
hagyományos módon hipnotizálni, paradox instrukció alkalmazásával hipnotizálta. Azt
mondta nekik, hogy vigyázzanak arra, nehogy hipnózisba essenek. A paradox
intervenció lényege, hogy nagyon merev beavatkozással előírnak egy viselkedést
(tünetet), amit valójában szeretnének eltüntetni. Számos lelki betegség (pl.
kényszercselekedet, téveszme) végső esetben enyhíthető, vagy megszüntethető
paradox intervenció által. A reaktanciát újabban felhasználják a nevelésben, de még a
marketingben is.
A direkt marketing egyre hiteltelenebbé válik sokak szemében. A cseles szakértő ezért
– valamilyen nehezen védhető érvvel - arra szólítja fel a potenciális vásárlókat, hogy
semmiképpen se vásárolják az illető terméket. Ilyen technikával árulták Gauland
Ágnes: Fábry cenzúra nélkül című könyvét.
A reaktancia jelensége volt megfigyelhető, amikor 2009-ben Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök arra szólította fel a lakosságot, hogy ne olvassák az ellenzéki Magyar
Hírlapot. Ezt követően az előfizetők száma azonnal megsokszorozódott. Semmilyen
egyéb média-marketing eljárás nem volt képes – sem előtte, sem utána - ilyen
mértékben növelni az olvasók táborát. A szándék ellenére alighanem ez volt az
évszázad leghatékonyabb média-marketing mondata.

6.3. A pszichoanalitikus meggyőzési technikák
6.3.1. Az álomnyelv
Az 50-es években számos marketing cég alkalmazott pszichoanalitikus szakértőket a
reklámok megalkotására. Azt gondolták, hogy a pszichoanalitikus érti az álom nyelvét,
tehát meg tud fogalmazni olyan üzeneteket, melyek nem a tudatos-verbális
agyféltekéhez, hanem a tudattalan jobb oldali féltekéhez szólnak. A jobb félteke a
vizuális információk feldolgozásáért felelős. Az álomszimbolika felhasználásával
olyan üzenetek küldhetők, melyek felett a tudatos kontroll korlátozott. Alkalmazásával
úgy befolyásolható a fogyasztó, hogy ennek nincsen tudatában.
A pszichoanalitikus befolyásolási technikák legrészletesebb leírását mindmáig Vance
Packard adta. Műve magyarul is olvasható. Az akadémikus – zömmel
kognitívpszichológiai irányultságú - szociálpszichológiai kézikönyvek nem tárgyalják
a pszichoanalitikus elméleteket (nem tartják elég tudományosnak és megbízhatónak), a
marketinggyakorlatban azonban annál nagyobb reneszánsza van a szimbolikus, imázs
jellegű befolyásolásnak (→ 5.4. alfejezet).
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Vance PACKARD (1914-1996)
Való igaz, hogy számos kétes értékű marketing gyakorlat eredeztethető a
pszichoanalitikus elméletből. Pl. amikor egy termékhez a termékenység képzetét
akarták kapcsolni, tojást (a termékenység ősszimbólumát) tettek a plakátra, vagy
amikor a gazdagságot akarták sugallni, búzamező közepén mutatták be az új
luxusautót. Mégis vannak olyan emblematikus szimbólumok, melyek a mai napig
feltűnnek a hirdetésekben. Ilyen pl. a Marlboro cowboy. A füstszűrős cigaretta
bevezetésével a Marlboro terméket gyártó Philip Morris cég kis híján tönkrement.
Ugyanis a túl nőiesnek tartott, hosszú füstszűrős cigarettától a fő fogyasztók, a férfiak
elpártoltak. A marketingesek egyetlen dolgot tehettek, a Marlboro imázsát
férfiasították. Az USA-ban a férfiasság szimbóluma a cowboy. Így született meg a
Marlboro cowboy, ami olyan sikert hozott, hogy a mai napig a cég vezérfigurája.

A kampányt megelőzőleg a vezérfigura egy munkás volt. 1955 után megjelent a
sokkal férfiasabb Marlboro cowboy, és sikerre vitte a márkát34.

34

A hirdetés nem szól arról a szomorú tényről, hogy az eredeti Marlboro cowboy két év
múlva meghalt tüdőrákban.
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A Marlboro sikerét követően a konkurencia is kénytelen volt imázst váltani.
6.3.2. A szabadasszociáció
A pszichoanalitikus technikához – az álomelemzésen és sok egyéb módszeren túl – a
szabadasszociációs eljárás is fűződik. Az analitikusok vizsgálták meg a szavak
asszociációs tartalmát, és megállapították, hogy vannak olyan „nyerő szavak” melyek
bármilyen termék eladhatóságát emelik. Ilyen kedvező konnotációval 35 rendelkező
szavak:








új
akciós
olcsó
könnyű
most
azonnal
gyors

Minél többet el tudnak helyezni ezekből egy reklámüzenetben, annál nagyobb a
várható siker.
Vannak olyan reklámszereplők, amik lekötik a célcsoport figyelmét. A gyerekeknek
szóló reklámokban gyakori a mesefigura, kis, szőrős állat, másik kisgyerek. A
férfiaknak szóló termékeket gyakran társítják lengén öltözött nővel, illetve olyan
szüzsékkel, amikben valamilyen rivalizáció, verseny, vagy harc látható. A női
reklámokban sokkal több az érzelem és esztétikum. Minden célcsoportnak megvannak
a maga felszólító ingerei, amire odafigyel és gyorsan reagál. Ugyanakkor nincsen örök
érvényű inger, ami változatlanul felkelti az érdeklődést. A célcsoport érdeklődését
szerencsés időről-időre szondázni. Ennek technikája nem túl bonyolult, elég csak egy
sokcsatornás televízió távkapcsolóját a célcsoport reprezentatív tagjának kezébe adni,
és figyelni, mely témák kötik le a figyelmét, hol áll meg a kapcsolgatásban, illetve
milyen témákról kapcsol el rögtön (→ 6.7. alfejezet).
A pszichoanalitikus reklámszakemberek szerint, a befolyásolásra szánt üzenet
(szlogen, cég- és márkanév, reklámszöveg, stb.) akkor hatékony, ha képes mobilizálni,
35

konnotáció: másodlagos jelentés, mellékértelem, szükségszerű velejáró.
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egyszersmind enyhíteni a befogadó rejtett félelmeit és bűntudatát. Az alábbiakban
néhány olyan ötletes hazai cégnevet közlünk, amelyek valóban léteztek, többnyire már
megszűntek, valószínűleg annak is köszönhetően, hogy cégnevük tudattalan (vagy
nagyon is tudatos) szorongásokat mobilizáltak.
A cég neve

Az üzenet által mobilizált szorongás

Molotov koktélbár

A bárban lenni veszélyes, tekintettel a kétes elemekre és a
polgárháborús közbiztonságra.

VIII.Henrik
menyasszonyi
ruhakölcsönző

A házasság – akár VIII.Henrik házasságai – tragédiába fognak
torkolni. Kerülje el! Ne házasodjon, vagy ha mégis,
semmiképpen se innen kölcsönözzön ruhát!

Soha Transz
szállítmányozás

Mi soha?
Sohasem látom viszont
a szállítmányt?

Berhelde Autó
Hifi szaküzlet

A szaküzletben barkácsolt, használt, esetleg lopott termékeket
árulnak?

Seft Kft.

A cég illegális termékek forgalmazásával foglalkozik?

Tar Fodrász
Stúdió
(Debrecen)

A fodrászatban
megkopaszodhat az
ügyfél?

Kopasz-Tom
Fodrász Stúdió
(Budapest)
Titanic Utazási
Iroda

A (luxus)utazás tragikusan végződhet. Jobb lesz róla lemaradni!
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A cég neve

Az üzenet által mobilizált szorongás

Kisgömböc
étterem

Az étteremben
garantáltan hizlaló
ételek fogyaszthatók?

Lombik étterem

Az ételeket lombikban
kutyulják ki? Garantált
a magas tartósító,
ízesítő és
adaléktartalom?

TopRongy
használtruha
kereskedés

Az itt kapható
ruhákban ugyanolyan
toprongyos marad,
mint a régiekben?
Akkor miért is
cserélné ki a régit?

2009.09.07.

Home-lesz
Ingatlan és
Hitelközvetítés

587

Az itt felvett hitel
hajléktalanná tesz?
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Feladat: Járjon éles szemmel, és gyűjtsön olyan cég- és márkaneveket, szlogeneket,
melyek szorongásokat mobilizálnak, és olyanokat is, melyek ezek enyhítését is ígérik!
A piackutatás során azt is tesztelik, hogy a célcsoport hogyan értékeli a tervezett
üzenetet. Számos tapasztalat szerint, a kommunikációs szakember által jónak tartott
üzenet nem feltétlen azonos a célcsoport által preferált üzenettel. A TotalCar
használtautó kereskedés cégneve például viccességét leszámítva teljesen hibásnak
tűnik a pszichoanalitikusok érvelését figyelembe véve. Használtautó vásárlás során a
vevő elsőszámú félelme, hogy korábban totálkáros, esetleg lopott autót sóznak rá. A
cég neve ezt a félelmet erősíti. Ennek ellenére a cég a tevékenységkörének egyik
piacvezetője. Hasonló a helyzet a Tar Fodrász Stúdióval, ami viszont Debrecenben a
vezető női fodrászat.
A Chocito márkanevű csokoládé szlogenje: „Ronda és finom”. Vajon ki szeret
valamilyen gusztustalan, habár ízletes ételt megkóstolni? Vajon serkenti-e a vásárlást
egy ilyen szlogen? A termék néhány év piaci jelenlétet követően eltűnt a hazai
polcokról.

6.4. A behaviorista befolyásolási technikák
A behaviorista befolyásolási technikák a tanulás lélektani ismeretek felhasználásával
befolyásolják az emberek viselkedését (→ 4.7.1.; 4.7.2. alfejezet, valamint → → V.
tanulmány 1. fejezet).
A behaviorista kutatók eredetileg állatkísérleteken tárták fel a tanulás alapvető
mechanizmusait. Kísérleti állatot egy ún. problémaketrecbe helyezték, ahol az állat két
pedált talált. Amennyiben az egyiket megnyomta, finom ételfalat pottyant be hozzá. A
másik megnyomása esetén áramütést kapott. Amikor ezt tapasztalta az állat, a
viselkedése megváltozott. A pozitív pedált gyakran meg-megnyomogatta, míg kerülte
a negatív pedált. A jelenség megfigyelése alapján megfogalmazták a tanulás egyik
alaptételét, az effektus törvényét: a jutalmazott viselkedésegység jövőbeli megjelenési
valószínűsége emelkedni fog, míg a büntetett viselkedés a jövőben ritkább lesz. A
tanulási jelenség, illetve a jutalmazás-büntetés hatását univerzálisnak tekintették,
lényegében az összes lelki jelenséget erre a mechanizmusra vezették vissza. Az
állatkísérletek eredményeit az ember lelki jelenségeinek értelmezésében és
befolyásolásában is igaznak gondolták.
Az irányzat egyik kiemelkedő képviselője J.B. Watson egy elhíresült előadásában az
alábbiakat mondta:
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John Broadus WATSON (1878-1958)
„Adjatok 12 csecsemőt… Mondjátok meg, hány művészt, hány
tömeggyilkost, hány olimpiai bajnokot szeretnétek? Én úgy kondicionálom
őket, hogy azok legyenek”

J.B.Watson behaviorista
kamatoztatta.

kutatói

karrierjét

a

marketing

kommunikációban

6.5. A Yale-program
A kutatók számos – a meggyőzés sikerességét meghatározó – törvényszerűséget
megfogalmaztak, de az sem tagadható, hogy az eredmények nehezen általánosíthatóak.
A gyakorlatban a relevánsnak ismert szempontok (a tervezett marketing üzenet és a
társadalmi kontextus), valamint a szereplők (a konkrét célcsoport (befogadók), a
kiválasztott opinion leader (befolyásoló)) tulajdonságait és megfelelősségét újra
szokták vizsgálni. A probléma összetettsége, illetve az ellentmondó kutatási
eredmények miatt, káros lenne bármilyen dogmát fenntartani. Minden konkrét piac- és
közvélemény kutatás során érdemes a konkrét attitűdöt, a konkrét attitűdtárgyra
vonatkozóan, a konkrét társadalmi kontextusban újravizsgálni: Ki, kinek, mit és
milyen körülmények között üzen? A Yale-program képviselői (→ 3.2. alfejezet) a
befolyásolási folyamatot az alábbi négy tényező függvényében vizsgálták:
 a befolyásolt
 a befolyásoló
 az üzenet
 a kontextus
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6.5.1. A befolyásolt (befogadó)
A befolyásolás során a befolyásolt demográfiai jellemzőin (nem, életkor, iskolázottság,
stb.) túl, pszichológiai sajátosságaira is figyelemmel kell lenni:






Érdeklődése
Kielégítetlen szükségletei
Percepciós sajátosságai
Az attitűdtárgyra vonatkozó előzetes érzelmei, ismeretei és szokásai
Az attitűdtárgy relevanciája

6.5.2. A befolyásoló (forrás)
A befolyásolás során a befolyásoló demográfiai jellemzőin (nem, életkor,
iskolázottság, foglalkozás, stb.) túl, az alábbi pszichológiai sajátosságaira is
figyelemmel kell lennie:







Szavahihetősége
Szakértelme
Társadalmi hatalma
A befolyásolthoz való viszonya
Ismertsége
Manipulációs képessége

Feladat: Milyen mértékben ért egyet Rákosi Mátyás alábbi gondolatával?
„A lázadás időnként hasznos lehet. Éppoly nélkülözhetetlen ez a társadalomban, mint
a vihar a fizikában.”
1. Egyáltalán nem értek egyet
2. Egyetértek
3. Egyet is értek meg nem is
4. Nem értek egyet
5. Teljesen egyetértek
Milyen mértékben fogadja el a gondolatot, ha megtudja, hogy valójában a forrása
Nagy Imre mártír miniszterelnök?36

36

Milyen mértékben fogadja el a gondolatot, ha megtudja, hogy a valódi forrás sem nem
Rákosi Mátyás, sem nem Nagy Imre, hanem Orbán Viktor?! (A fenti gondolat valójában a
fantázia szüleménye. Valószínűleg sem Rákosi Mátyás, sem Nagy Imre, sem Orbán
Viktor nem mondott ilyesmit. Most akkor mennyire fogadja el?)
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A reklámokban leggyakrabban alkalmazott források (opinion leaderek) jellemzői:








Sikeres
Fiatal
Egészséges
Boldog
Gazdag
Kompetens
Szerelmes

6.5.3. Az üzenet
6.5.3.1. Az üzenet helye
Eldöntendő kérdés, hogy az üzenetet milyen kommunikációs csatornán célszerű
eljuttatni a befogadóhoz (személyes találkozás, média különféle csatornái, reklám,
stb.). Az üzenet elhelyezésének fontos szempontja a kommunikációs csatorna
használatának gyakorisága (pl. nézettség, olvasottság, stb.), ami célcsoportonként
rendkívül változó. Jelentős lehet, hogy a befolyásolási kommunikáció során az üzenet,
vagy egyes elemei a közlés elején, a közepén, vagy a végén helyezkednek el. A
televíziós és rádiós reklámidők sorában a legdrágább az elsőként leadott, a második
legdrágább az utolsóként közölt, míg a legolcsóbb a promóciók között leadott reklám.
Az viszont kérdés, hogy a legfontosabb üzenetet a sajátközlés elején, közepén, vagy a
végén helyezzék el? Az eleje mellett szól, hogy arra figyelnek leginkább a befogadók
(elsőbbségi hatás), míg a vége mellet szól, hogy az utolsó információ ragad meg
leginkább (frissességi hatás).
E.P. Bettinghaus a befolyásoló üzenetek szakaszaira és szekvenciájára tesz javaslatot:
A befolyásoló üzenetek
szakaszai
1. Problémafelvetés
2. Szükségletfelkeltés
3. A kielégítés jelzése
4. Kézzelfoghatóvá tétel
5. Cselekvéskonkretizálás

Alkalmazási példa
Az üzleti életben nagy problémát jelent, hogy általában nem
tudni, mire készül a konkurencia és a vásárlók.
Szeretne Ön meghatározó tényező lenni a piacon és a
gazdasági életben?
A szociálpszichológia számos tudományos összefüggést tárt
fel, melyek alkalmasak a piaci folyamatok előrejelzésére és
befolyásolására.
A vezető üzletemberek sikerrel alkalmazzák az attitűdökkel
kapcsolatos ismereteket.
Alaposan tanulja meg ezt a fejezetet!

Erwin P. BETTINGHAUS (?-?)
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6.5.3.2. Az egyoldalú és a kétoldalú üzenet
Az egyoldalú üzenet csak a kívánatos attitűd mellett szóló információkat tartalmazza.
A kétoldalú felhívja a figyelmet az elérni kívánt attitűd ellen szóló szempontokra is. A
kutatások szerint az alábbi helyzetekben hatékonyabb a kétoldalú üzenet:
 Magasabb iskolai végzettségű befogadók esetén
 Komplex attitűdök esetén
 A befolyásolt eredetileg nem ért egyet, illetve akkor is, ha már eleve egyetért a
kommunikátor attitűdjével
 A befogadót várhatólag ellentétes üzenetek is elérik (pl. politikai érvelés esetén)
Az utóbbi esetekben hatékonyabb a kommunikátor, ha gyengített, könnyedén
cáfolható ellenérvet is megfogalmaz a saját álláspontjával szemben.
6.5.3.3. A meggyőzés centrális és a perifériális útja
Az információfeldolgozás mélysége és sebessége alapján a kutatók két különböző
befolyásolási technikát javasolnak.
Az információfeldolgozás
Módja

Sebessége

Mélysége

A javasolt
befolyásolás
módja

Heurisztikus

gyors

felszínes

Perifériális

Szisztematikus

lassú

alaposan
elemző

Centrális

A heurisztikus információfeldolgozás a befogadó alábbi lelki állapotaiban esetén
jellemző:
 az attitűdtárgy nem releváns számára
 nem motivált az információ mélyebb elemzésére
 nincs elég mentális kapacitása az információk igazságtartalmának
mérlegelésére
 nem elég kompetens a témában
 önbizalomhiányban szenved
 a tudatosság alacsony fokán van, pl. azért mert a figyelmét elterelték
 krízis helyzetben van, stressz szintje és szorongása magas
Ilyen helyzetekben a befogadó az információk mély elemzése nélkül reagál,
egyszersmind energiát és időt takarít meg. Az üzenet igazságtartalmát nem mély
elemzéssel, hanem egyéb perifériális szempontok mérlegelésével ítéli meg:
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 sokan elfogadják az üzenetet
 szakértők egyetértenek az üzenettel
 sokszor hallható az üzenet
A szisztematikus feldolgozás esetén nem a fent felsorolt perifériális információk,
hanem az üzenet központi magjának igazságtartalmát mérlegelik. Ebben az esetben a
forrás, az elfogadók száma, stb. nem olyan lényeges, mint a személyes tapasztalaton
átszűrt igazságtartalom.
6.5.4. A kontextuális tényezők
Az 3.3.4. alfejezetben már tárgyaltuk, hogy a viselkedést nemcsak prediszpozicionális
(belső) tényezők, hanem szituációs (helyzeti, kontextuális) tényezők is befolyásolják.
Az attitűdöket is számos szituációs hatás éri, és a megfelelő adaptáció meg is követeli
a helyzeti tényezők figyelembe vételét. A különféle helyzetek az attitűdök különféle
aspektusait mobilizálják. Azt is tárgyaltuk, hogy a kis intenzitású (bizonytalan)
attitűdökre sokkal nagyobb hatással vannak a helyzeti tényezők, mint az értékekre.
Amennyiben egy attitűdtárgy irreleváns a személy számára, a viszonyulását döntően a
helyzet fogja meghatározni. A meggyőzés perifériás módja esetén a kontextuális
tényezők sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a befolyásolás centrális útja
esetén, amelyben a külsőségek helyett a tartalmi tényezők a döntőek (→ 6.5.3.
alfejezet).
Számos helyzeti tényező módosíthatja a befolyásolás sikerességét:
 Egyedül van-e a befogadó, vagy mások is jelen vannak?
 Ismerős, vagy ismeretlen a környezet?
 Milyen hangulatot vált ki a környezet?
A legerősebb attitűdváltozás a befogadó közepes szorongásszintje esetén várható. Az
enyhe szorongás segíti a befogadást, de nem motivál elfogadásra és megtartásra. A túl
erős szorongás perceptuális gátlást okoz, megnehezítve az üzenet befogadását (→ 6.7.
alfejezet).

6.6. A befolyásolás szintjei
Herbert C. Kelman, a Yale Egyetem és a Yale-program (→ 3.2. alfejezet) tagja
különféle befolyásolási módokat különített el. A befolyásolás alábbi 3 szintjét
különböztette meg:
 Behódolás
 Azonosulás (identifikáció)
 Belsővé válás (interiorizáció, vagy internalizáció)
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Herbert C. KELMAN (1927- )
6.6.1. A behódolás
A behódolás lényege, hogy a befolyásoló hatalmi eszközökkel rendelkezik. Képes
jutalmazni, illetve büntetni a befogadót. Minél erősebb jutalmazó / büntető eszközök
állnak birtokában, annál nagyobb hatással van a befolyásoltra. A befolyásolt azért
illeszti attitűdjét a befolyásolóéhoz, hogy elkerülje a büntetéseket, és jutalmakban
részesüljön. Pl. a tanító néni úgy tart rendet az osztályban, hogy piros- illetve
feketepontokat osztogat.
A behódolás során azonban csak attitűd konfabuláció37 történik. A tényleges attitűdök
nem változnak meg, csak a viselkedésével próbál megfelelni a befolyásolt. A
behódolás hatása addig tart, amíg a befolyásoló fizikálisan jelen van. Ráadásul
hatástalan a behódoltatás, ha a befolyásolt nem észleli fenyegetőnek a büntetést, vagy
az elérhető jutalom nem elég kecsegtető. Például ha egy másik csoport jutalmazó /
büntető potenciálját erősebbnek észleli a befolyásolt, a behódoltatás technikája
eredménytelen. Alkalmazása ráadásul reaktanciát vált ki (→ 6.2. alfejezet), valamint
megmérgezi a kapcsolatokat.
Erősebb a hatás, amennyiben a hatalmi jelenlét abszolút (minden attitűdre kiterjedő),
és időben elhúzódó. Ilyen feltételek mellett a tartós attitűdváltozás, sőt
személyiségváltozás is bekövetkezhet (→ 4.3., valamint 6.1. alfejezetek). Ezt a
folyamatot szemlélteti az un. Stockholm-szindróma.
1973-ban Stockholmban két rabló túszul ejtett négy banki alkalmazottat, majd öt és fél
napig fogva tartotta őket. Az összezártság és kiszolgáltatottság különös hatással volt a
túszokra: annyira megkedvelték fogva tartóikat, hogy szabadulásukat követően
gyűjtést rendeztek a rablók jogi védelmének költségeire. A történettel kapcsolatban
sok álhír keletkezett, a legelterjedtebb, miszerint egy volt túsz később el is jegyezte
magát az egyik bűnözővel.
A Stockholm-szindróma a disszonanciaoldás egyik formája. Az áldozat sorsa fogva
tartójának kezében van, ezért megpróbálja elérni, hogy a túszejtő elégedett legyen
vele, így növelve a túlélés esélyét. A támadóban a „jó embert” kezdi látni. Ez egyrészt
a támadóval való „azonosulásnak” a következménye. Az azonosulás azonban egy
másik befolyásolási mechanizmus Kelman szerint.
37

konfabuláció: hazudozás
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6.6.2. Az azonosulás
Az azonosulás, vagy szakmai nevén az identifikáció lényege, hogy a befolyásoló
vonzó. A befolyásolt szeretne hasonlítani a befolyásolóra, ezért átveszi attitűdjeit. A
folyamat nélkülözhet minden racionális kognitív elemet, lényege az érzelmi vonzódás.
(→ V.ö. az attitűd szociális adaptív funkciójával, 4.7.2. alfejezet.)
Az azonosulás folyamatát jól példázza az aktuális divat követése. A divat mögött
nincsenek racionális érvek, sőt követése sok esetben fizikálisan kényelmetlen (pl.
magas sarkú cipő, szűk nadrág), vagy akár egészségkárosító (pl. csípőfűző használata)
is lehet.
A marketing tervezés során fontos szempont, hogy megtalálják a célcsoport számára
szimpatikus személyt (opinion leadert), aki hatékonyan képes a reklámüzeneteket
eljuttatni a célszemélyekhez (→ 6.5.2. alfejezet).
Az azonosulás során szerzett új attitűd szintén sérülékeny. Amennyiben a befolyásoló
attitűdje megváltozik, a befolyásolt is gyorsan attitűdöt vált. Gondoljunk csak a divat
változékonyságára. Illetve attitűdváltozás történik akkor is, ha a befolyásoló veszít
vonzóságából, vagy éppen taszítóvá válik.
Veszít reklámértékéből az az opinion leader, aki például egy megosztó politikai párt
színeiben tűnik fel. Az adott politikai párttal nem szimpatizálók körében az azonosulás
lehetősége és az attitűdkövetés valószínűsége gyengül.
Éles József - korábban többszörös válogatott kézilabdázó - kizárólagos szerződést
kötött egy sportmárkával, ezt követően csak ebben a felszerelésben léphetett pályára.
Csakhogy a válogatott csapat menedzsmentje a konkurens márkával kötött kizárólagos
szerződést, minek következtében a 90-es évek egyik legsikeresebb kézilabdázója – egy
jó ideig - nem léphetett a magyar válogatott színeiben pályára. A marketingesek
nagyon komolyan veszik az azonosulás reklámerejét.
6.6.3. A belsővé válás
A belsővé válás, más néven az interiorizáció, vagy internalizáció, hosszú távú és mély
attitűdváltozást eredményez. A befolyásoló által képviselt attitűd, beleillik a
befolyásolt meglévő attitűdstruktúrájába. Nem okoz disszonanciát az új információ,
ezért kongruens a meglévő érzelmekkel, vélekedésekkel és viselkedésekkel. A
befolyásoló személyt hozzáértőnek és megbízhatónak találja a befolyásolt. A jövőben
az információ függetlenedik a forrástól, és ellenálló lesz a változással szemben. Nem
olyan sérülékeny, mint a behódolás, amihez a befolyásoló jelenléte szükséges, sem
nem mint az azonosulás, amelynek alapfeltétele a befolyásolóval kapcsolatos pozitív
érzelmi viszony. Azt gondolnánk, hogy valamennyi meggyőzési folyamat lényege a
belsővé válás, mégis Kelman rendszerét figyelembe véve, ez nem mindig igaz.
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6.7. A befolyásolás kognitív folyamatmodellje
W.J. McGuire (1969), a Yale egyetem professzora szerint, a meggyőzés (az
attitűdváltoztatás) több stádiumból álló folyamat végeredménye:

Az attitűd tengelye

A befolyásolás folyamata
1.1. Megfigyelés →

Kognitív fázis

1. Befogadás

1.2. Megértés →

2. Elfogadás →
Affektív fázis

3. Megtartás →

Konatív fázis

4. Viselkedés

William J. McGUIRE (1926-2008)

A szerző szerint az attitűdváltozás első feltétele, hogy a rendszerbe új információ
érkezzen. Ezt a kognitív információ felvevő fázist befogadásnak nevezi. A befogadás
folyamatában két változás zajlik: az első lépés a megfigyelés, illetve az ezt követő a
megértés.
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1.1.

1.2.

2.

3.

4.

Meggyőzési fázisok

Mérőszám

Megfigyelés: A befolyásoltnak fel kell figyelnie az új
információra, a befolyásolónak meg kell ragadnia a
célcsoport figyelmét (→ 6.3.2. alfejezet). Amennyiben a
célcsoport meg sem figyeli az üzenetet, nincs információs
input, akkor elmarad az attitűdváltozás. A jó reklám a
hirdetett termékre tereli a figyelmet. A nagyon ötletes
reklámból a poén marad meg a megfigyelők
emlékezetében, lényegében elterelődik a figyelem a
hirdetés tárgyáról, ezért a remélt attitűdváltozás is
elmarad.
Megértés: A befolyásoltnak meg kell értenie az üzenetet.
Amennyiben nem érti meg, vagy félreérti, akkor egészen
biztos nem a befolyásoló szándékolt irányában történik
attitűdváltozás, ha egyáltalán történik ilyesmi.
Elfogadás: A megértés nem azonos az elfogadással.
Amennyiben a befolyásolt nem ért egyet az üzenettel,
hiába figyelte meg és értette meg, nem történik
attitűdváltozás.
A
befolyásolást
érintő
szociálpszichológiai kutatások döntő többsége eddig a
fázisig vizsgálja az attitűdváltozás folyamatát. A kísérlet
előtt bemérik az eredeti attitűdöket, majd különféle
módokon, források által, stb. üzenetet küldenek a
vizsgálati személynek, végül megmérik az üzenet
elfogadásának mértékét.
Megtartás: A megtartás azért fontos az üzleti életben,
mert a befolyásolt személy nem egyetlen, hanem nagyon
sokféle egymásnak ellentmondó, egymással konkuráló és
interferáló üzenetet kap. Egy reklám hatásossága nagyban
függ attól, hogy mennyire képes túlélni a vetélkedő
üzeneteket, vagy ellenkezőleg, mennyire oltják ki a
hasonló befolyások?
Viselkedés: Hiába sikeres egy befolyásolási kampány az
előzőleg felsorolt fázisokban, ha nem képes viselkedéses
változást mobilizálni. Sokkal könnyebb rávenni valakit,
hogy szavakban dicsérjen egy autómárkát (kognitív
szint), mint hogy ténylegesen vásároljon egyet (konatív
szint). Sokkal könnyebb meggyőzni valakit arról, hogy a
dohányzás árt az egészségnek, mint rávenni arra, hogy ne
dohányozzon. A befolyásolás magas szintje viselkedés
szintű változásokat (tényleges politikai részvételt és
szavazást, vásárlást, tetteket) képes elindítani.

A célszemélyek
milyen mértékben
emlékeznek
(ismernek rá) az
üzenetre?

A személyek
milyen mértékben
tudják felidézni
az érveléseket?
A személyek
milyen mértékben
fogadják el
igaznak az
üzenetet?

A személyek
mennyi ideig
emlékeznek az
üzenetre?

A személyek
viselkedése
milyen mértékben
változik meg?
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W.J. McGuire több fázisú befolyásolási elmélete szerint, minden fázisra szükség van,
nem lehet egyetlen fázist sem kihagyni. A befolyásolási folyamat sikerességének foka,
a leggyengébben kivitelezett fázistól függ.
McGuire folyamatmodelljét számos kritika is éri. Kérdéses, hogy valóban szükség
van-e valamennyi fázisra az eredményes befolyásoláshoz? A behódolás során pl. nem
feltétlenül van jelen az elfogadás és a megértés. A befolyásolt a túlélés érdekében
követi a hatalom által megkövetelt attitűdöket, anélkül, hogy értené, vagy elfogadná
azok helyességét (→ 6.6.1. alfejezet). Az azonosulás során elegendő a pozitív érzelmi
viszony a befolyásolt és a befolyásoló között, nem szükséges racionális, kognitív
szinten megérteni a divat trendjeit (→ 6.6.2. alfejezet).

6.8. A tudatküszöb alatti ingerlés
A meggyőzés perifériális útjának fontos technikai fogása, hogy a kritikai figyelmet
eltereli a racionális ítéletektől, ha már kemény érvei nincsenek az üzenet helyessége
mellett (→ 6.5.3.3. alfejezet). Bizonyos elméletek teljesen mellőzhetőnek gondolják
akár a figyelem fázisát is. Egyes reklámok szubliminális 38 ingereket alkalmaznak. A
tudományos és laikus köztudat figyelmét James Vicary hívta fel a jelenségre. 1957-ben
bejelentette, hogy reklámügynöksége hat héten át 45 ezer mozi nézőn tesztelte a
módszert. A filmek vetítése során – nem érzékelhető ideig - többször bevillantottak
bizonyos szövegeket: „Egyen pattogatott kukoricát!” vagy „Igyon Kólát!”. A mérések
szerint a termékek forgalma 18-58%-kal emelkedett. Annak ellenére, hogy Vicary
évekkel később lelepleződött, az egész történetet ő találta ki, a jelenség a mai napig
parázs vitákat vált ki a tudományos életben, de még a jogalkotók körében is.

James VICARY (1915-1977)
A tudatküszöb alatti ingerek lényege, hogy a rövid expozíciós idejük miatt, nem
tudatosodnak, mégis befolyásolják a viselkedést. A tudatban saját attitűdként
(érzésként) jelennek meg, a befolyásolt személy nem tud védekezni ellenük.

38

szubliminális: tudatküszöb alatti, tudatosan nem érzékelhető.
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6.8.1. A tudatküszöb alatti ingerlést igazoló tényezők
Egy kísérletben arra kértek kísérleti személyeket, hogy fotókon szereplő embereket
ítéljenek meg. Néhány ezredmásodpercig a képen vagy a „mi”, vagy az „ők” felírat
villant fel. Az „őkhöz” képest a „mi” esetén kedvezőbb asszociációk jelentek meg,
pedig a fotón látható személy ugyanaz volt.
Egy másik kísérletben arra kértek kísérleti személyeket, hogy kínai írásjelek pozitív
vagy negatív jelentéstartalmát állapítsák meg. Az írásjel megjelenése előtt 10
ezredmásodpercig mosolygó, vagy szomorú arc képét villantották be. Anélkül, hogy az
arcot tudatosan észrevehették volna, a technika befolyásolta az utána megjelenő
írásjellel kapcsolatos érzelmi reakciókat. A kísérletet megismételték úgyis, hogy a
mosolygó / szomorú arc 1000 milliszekundumig volt látható (tehát tudatosan is
érzékelhető volt), ekkor azonban nem befolyásolta az írásjelek megítélését. Ezek
alapján a küszöb alatti ingerlés különösen alattomos manipulációs eljárásnak minősül.
Számos országban, így hazánkban is törvényileg tiltják a tudatküszöb alatti ingerlést.
A magyar törvénykezés először 1997-ben tiltotta meg a szubliminális ingerlést. Az
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről 2. § s) pontja ekképp
definiálja a tudatküszöb alatti ingerlést: „tudatosan nem észlelhető reklám: olyan
reklám, amelynek közzétételekor - az időtartam rövidsége vagy más ok következtében a reklám címzettjére lélektani értelemben a tudatos észleléshez szükséges
ingerküszöbnél kisebb erősségű látvány, hang- vagy egyéb hatás keltette inger hat.”
A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól 3. § (q) pontja az 1997.évi törvénnyel azonos módon definiálja a
tudatküszöb alatti ingerlést.
Az 1997. évi reklámokra vonatkozó törvény 6. § (1) pontja értelmében „Tilos
közzétenni burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámot.” A 2008. évi törvény 11. §ban ez az alábbiakra változott: „Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.”
Az 1997. évi Magyar Reklámetikai Kódex 4. cikkelyének 13.pontja is tiltja a
szubliminális ingerlést: „A reklám nem tartalmazhat tudatosan nem észlelhető
elemeket”.
A Kódex Előszava azt ígéri, hogy a jognál részletesebb és szigorúbb
megfogalmazásokkal él. Ez viszont láthatóan nem vonatkozik a tudatküszöb alatti
ingerlésre, mert nem nyújt mélyebb eligazítást a jelenség lényegében.
Feladat: Valamelyik internetes tartalomkereső használatával keresse meg, és
tanulmányozza az alábbi dokumentumokat:
 1997. évi LVIII. gazdasági reklámtevékenységet szabályozó törvény
 2008. évi XLVIII. gazdasági reklámtevékenységet szabályozó törvény
 1997. évi Magyar Reklámetikai Kódex
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A törvény betartatása komoly nehézségekbe ütközik. Amennyiben az inger
tudatküszöb alatti, akkor senki sem veszi észre. Akkor miképpen derül fény a
törvénysértésre?
A fenti probléma ellenére, külföldön precedens értékű bírósági perhez is vezetett már a
tudatküszöb alatti ingerlés tilalmának megsértése. 1990-ben a Judas Priest heavy metál
zenekar egyik lemezén szereplő „Better by You Better Than Me” című szám alatt – a
vád szerint - szubliminális, öngyilkosságra buzdító utasításokat fedeztek fel. A
védelem számos a küszöb alatti ingerlés hatékonyságát cáfoló kísérletre hivatkozva
elérte, hogy felmentsék az együttest.
6.8.2. A tudatküszöb alatti ingerlést cáfoló tényezők
Valóban számos kísérlet cáfolja a szubliminális ingerek hatékonyságát. Egy interaktív
tévéműsorban visszatérően bevillantották azt a szöveget, hogy „Telefonálj most!”
„Hívj minket!”. Nem találtak a hívások gyakoriságában bármiféle értékelhető
változást. Bezzeg, amikor bejelentették, hogy szubliminális ingerlés történt a műsor
alatt, és megkérték a nézőket, hogy számoljanak be élményeikről, tömegek
jelentkeztek, hogy valóban érezték, hogy éhesebbek és szomjasabbak lettek, csakhogy
a küszöb alatti ingerek nem vonatkoztak az orális szükségletekre. Ez esetben a
szubliminális ingerlés inkább tömeghisztériát, mint tényleges hatást váltott ki.
Egy másik kísérletben önérték-növekedést serkentő, illetve memóriafejlesztő
szubliminális ingereket tartalmazó komolyzenei audió-kazettákat ajánlottak
önkénteseknek. A kísérlet érdekében a kazetták felét összecserélték. Az önértékelést
növelők fele memóriafejlesztő kazettához jutott, illetve a memóriafejlesztők fele
önértékelés növelő kazettát vitt haza. Objektív mérőeszközökkel a kutatók egyik
csoportnál sem tudtak kimutatni sem szignifikáns memóriafejlődést, sem önértékelés
növekedést. Bezzeg a kísérleti személyek igen jelentős része elégedett volt a
fejlődéssel, még akkor is, ha „véletlenül” és tudomása nélkül rossz kazettát kapott.
Nehéz állást foglalni a kérdésben. A törvények tiltják, egyes kutatások igazolják,
mások cáfolják a tudatküszöb alatti ingerlés hatékonyságát. Valószínűsíthető, hogy a
szubliminális ingerek közvetlen kognitív vagy viselkedéses változások kiváltására nem
képesek, de az érzelmekre hatással vannak. Az érzelmek pedig – mint tudjuk –
áttételesen befolyásolják az attitűd kognitív és konatív szintjét.
Akárhogy is van, bizonyos manipulációs eljárások a McGuire-féle befolyásolási
modell valamennyi fázisát mellőzik. Mindenféle verbális, vagy vizuális ingerlés nélkül
is lehet manipulálni. Történt egyszer, hogy a fogkrémfogyasztás piaca 30%-kal leesett.
A kutatások kimutatták, hogy a háttérben a fogkefék fejének rövidülése áll. A
fogkefegyártók reklámjai elhitették a fogyasztókkal, hogy a kisfejű fogkefe
hatékonyabban véd meg a fogszuvasodástól, ezért az egészségtudatos vásárlók
kicserélték a nagyfejű fogkeféiket, egyúttal arányosan kevesebb fogkrémet tudtak a
fogkeféjükre nyomni. A deficitet azzal korrigálták a fogkrémgyártók, hogy a tubusaik
lumenét 30%-al megnövelték. A fogkrémfogyasztás azon nyomban megemelkedett,
anélkül, hogy a fogyasztók az egész folyamatból bármit érzékeltek volna.
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7. Ellenőrző kérdések
1. Sorolja fel azokat a tényezőket, ami miatt a szociálpszichológia
tudásrendszerének csaknem a fele az attitűd problematikájával foglalkozik!
2. Írjon példát az attitűd affektív tengelyére!
3. Írjon példát az attitűd kognitív tengelyére!
4. Nevezzen meg legalább 5 olyan tényezőt, melyek megnehezítik a viselkedés
előrejelzését az attitűdökből!
5. Sorolja fel az attitűd legfontosabb tulajdonságait!
6. Mit jelent az attitűd intenzitása, és milyen egyéb attitűd tulajdonságokra van
hatása?
7. Mit jelent az, ha egy attitűd perzisztens?
8. Mit jelent a disszonancia, és milyen folyamatok indulhatnak be hatására?
9. Írjon példát egy ambivalens attitűdre!
10. Hogyan függ össze az attitűd komplexitása az attitűd intenzitásával?
11. Sorolja fel az attitűd funkcióit!
12. Mit jelent az attitűd instrumentális funkciója? Írjon példát rá. Hogyan lehetne
megváltoztatni?
13. Mit jelent az attitűd szociális igazodási funkciója? Írjon példát rá. Hogyan
lehetne megváltoztatni?
14. Mit jelent az attitűd önmegvalósítási funkciója? Írjon példát rá. Hogyan lehetne
megváltoztatni?
15. Mit jelent az attitűd én-védő funkciója? Írjon példát rá. Hogyan lehetne
megváltoztatni?
16. Mit jelent az attitűd ismereti funkciója? Írjon példát rá. Hogyan lehetne
megváltoztatni?
17. Miért érdemes különbséget tenni az attitűd instrumentális és szociális igazodási
funkciója között?
18. Miben különbözik az attitűd instrumentális és az érték kifejezési funkciója?
19. Soroljon fel legalább 5 különféle attitűdmérő eljárást!
20. Mit jelent a validitás, és mit a reliabilitás az attitűdmérés során?
21. Vázolja, hogyan néz ki egy Osgood-féle szemantikus differenciál!
22. Vázolja, hogyan néz ki egy Likert-skála!
23. Mit tár fel a Bogardus-féle szociális distancia skála?
24. Írjon le egy olyan attitűdmérő eljárást, ami az attitűd konatív szintjét érinti!
25. Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a projektív technikák alkalmazása az
attitűdök vizsgálatában?
26. Jellemezze a Magic-door attitűdvizsgáló eljárást!
27. Az attitűd mely tulajdonságait méri a fiziológiai eljárás?
28. Mit jelent a reaktancia (paradox intervenció)?
29. Sorolja fel a szektásodás jellemzőit!
30. Jellemezze a behódolást Kelman alapján (mechanizmus, tartósság,
sérülékenység, stb.)
31. Sorolja fel az attitűd változtatás kognitív folyamatmodelljének stádiumait,
McGuire alapján!
32. Mit jelent a tudatküszöb alatti ingerlés, és milyen hatással van?
81

8. Ajánlott irodalom
Aronson E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Cialdini R. (1999): A befolyásolás lélektana. A meggyőzés pszichológiája. Corvinus,
Budapest.
Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
Fischer Gy. (2001): Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? – Hogyan készülnek,
és mennyire pontosak a közvélemény-kutatások. Bagolyvár, Budapest.
Fiske T.S. (2006): Társas alapmotívmok. Osiris, Budapest.
Halász L., Hunyady Gy. és Marton L. M. (1979): Az attitűd pszichológiai
kutatásának kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Hewstone M., Stroebe W., Codol J.P. & Stephenson G.M. (2007):
Szociálpszichológia. Európai szemszögből. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Packard V. (1971): A rejtett rábeszélők. In: Packard V.: Feltörekvés, reklám
szexualitás Amerikában. Gondolat, Budapest, 123-204.o.
Pratkanis A.R. & Aronson E. (2001): A rábeszélőgép. Ab Ovo Kiadó, Budapest,.
Internetes források
Szociálpszichológiai írások gyűjteménye:
http://szocialpszichologia.lap.hu/
The Handbook of Attitudes (Albarracin D., Johnson B.T. and Zanna M.P. eds.)
Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2005.:
http://books.google.hu/books?id=EZ5lyoEQGtgC&printsec=frontcover&dq=mcguire+
w.j.+attitude&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q=mcguire%20w.j.%2
0attitude&f=false

82

II. TÁRSAS KAPCSOLATOK ÉS CSOPORTFOLYAMATOK (Kovács Zoltán)
„Ha a ma már unalomig emlegetett képzeletbeli Mars-lakó a maga friss szemével egy
pillantást vethetne a Föld lakóira, valószínűleg mély benyomást tenne rá, hogy az
időnek milyen nagy részét töltik csoportos tevékenységgel. Észrevenné, hogy a
legtöbb ember aránylag kicsiny csoportokban van együtt. ...Megállapítaná, hogy a
világon a munka zömét úgy végzik az emberek, hogy tevékenységük a szoros
kölcsönös függés keretei között folyik, viszonylag állandó társulásokon belül” (D.
Cartwright - A. Zander, 1980.33.o.)
A fenti megállapítás az evidenciák körébe sorolható. Ennek tükrében azonban
nagyonis meglepő, hogy a csoport milyen későn (csak a XX. század elején) került a
tudományos kutatók érdeklődésének fókuszába. Mivel magyarázható ez a késlekedés?
Cartwright a tudomány immanens fejlődésében találja meg az okokat. Közismert, hogy
a csoportkutatásban leginkább érdekelt szociológia és pszichológia csak a XIX. század
végére vált önálló tudománnyá, és a századforduló idejére formálódtak meg a főbb
kutatási területek. Ily módon mind a szociológia mind pedig a pszichológia a XX.
század első harmadában alapozta meg a csoportelméletét.
Pataki Ferenc mindemellett a társadalmi-történeti tényezők szerepét is hangsúlyozza.
A polgári társadalmat megelőzően - a feudalizmus viszonyai között - korlátozott volt a
személyiség társ- és csoportválasztási autonómiája. Az egyén kis számú és
meglehetősen merev csoport tagjaként létezett. Ennek következménye a csoportok
típusgazdagságának és funkcióinak késői kibontakozása. Csak a polgári társadalom
kibontakozása tette lehetővé az egyén számára a - szabad, egyéni választáson alapuló több csoportban viselt tagságot.

1. A csoportok típusai
A csoportnak, mint szociálpszichológiai képződménynek a jelentőségét Cooley tárta
fel elsőként a XX. század első éveiben. Néhány megállapítása lényegében ma is a
csoportelmélet elfogadott alapjait képezi. Nevéhez fűződik a csoportok egyik első,
máig is elfogadott osztályozása. Két csoporttípust különböztetett meg:
1. az elsődleges csoportok
2. a másodlagos csoportok
A két típus megkülönböztetésének alapja a csoporttagok kapcsolatának jellege. Az
elsődleges vagy face-to-face39 csoportok tagjai személyesen ismerik egymást, és
39

face-to-face: szemtől szembe
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intenzív kölcsönhatásban vannak egymással. Ilyen csoport például a család, a baráti
kör, a közvetlen munkatársak csoportja. Ezek a csoportok több szempontból is
elsődlegesek. Ezek azok az első csoportok, amelyekben az egyén kiépíti szokásait,
irányultságait, attitűdjeit. Ezek képezik a szociális Én és az erkölcsi érzék
kialakulásának alapját, és ezek nyújtják a társadalmi együttműködésről és
együttérzésről szóló alapvető tanítást.
Másodlagos csoportoknak nevezzük a formális, tisztán racionális kapcsolatokat
megvalósító csoportokat, amelyek valamely társadalmilag előírt cél érdekében jöttek
létre. Ilyen csoportok például az intézményes szervezetek, tudományos társaságok,
foglalkozási érdekszövetségek stb. A másodlagos csoportok általában nagyobbak az
elsődlegeseknél. Ez már egymagában is akadályozza, hogy keretein belül az elsődleges
csoportokéihoz hasonló viszonylatok alakuljanak ki. Bár természetesen éles szakadékot
nem találhatunk a két képződmény között, és az átmenetek gazdag formái is
lehetségesek. Mindemellett a közöttük fennálló kontraszt valóságos és jól
érzékelhető karaktervonásokon alapul. A másodlagos csoportot formális cél
érdekében szervezték meg, felépítése többé-kevésbé racionális, tagjai nem feltétlenül
állnak intim kapcsolatban egymással. Az elsődleges csoportnak is van valamiféle
speciális gyakorlati célja, ám létrejöttében az egyéni érzelmek, az együttérzésnek
kiemelt szerepe van.
Az egyéni élet végig csoportokon, csoportok sorozatán át zajlik, és ezek még az
egyedüllét pillanatában sem hatástalanok. Minden csoport alakít, strukturál valamit a
személyiségen. A legfogékonyabb emberi életperiódusban, a koragyermekkorban a
család veti meg a társadalomba való belenövés, a szocializáció alapjait. Később a
személyiség már szimultán több csoport befolyása alatt áll, ezeknek hatásai között
válogat, további fejlődését már az előző strukturálódások nyomán szerzett
öntörvényei szerint is irányítja. A csoportok formáló ereje részben szankciókon,
részben pedig pszichológiai jutalmazásokon keresztül érvényesül. Az egyén az őt
körülvevő csoportok egyikéhez (vagy esetleg ezek közül többhöz is) különös
érzelmi intenzitással viszonyul, ebben a csoportban a tagokkal való kapcsolat fontos a
számára, ennek a csoportnak a normáihoz különösen ragaszkodik, értékeit és ideáljait
magáénak vallja. Az ilyen csoportok értékei és normái épülnek be aztán a legnagyobb
valószínűséggel a személyiségbe. Egyes szerzők az ilyen csoportokat vonatkoztatási
csoportnak nevezik. Fontos megjegyeznünk, hogy ideális esetben a vonatkoztatási
csoport egyúttal elsődleges csoport is az egyén számára (csoporttagsággal, és intenzív
személyes kapcsolatokkal), ám előfordulhat az is, hogy ezek az egyén számára
csupán outgroup-ok40, amelyeknek jelen pillanatban nem tagjai, ám erős a vágy
bennük a csoporttagságra. Ha viselkedést, véleményt e külső vonatkoztatási csoporthoz
igazítják, fokozódik az elégedetlenség a saját (tagsági) csoporttal szemben. (A
megátalkodott karrierista is felfelé kacsintgat - eltávolodva saját csoportjától.)

40
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2. Egységesülési és differenciálódási tendenciák a csoportban
Mint látható, a csoport létrejötte a tagjain belül lejátszódó azonosulási folyamattal
jellemezhető. Azonosulnak a csoport szokásaival, véleményével, irányultságaival,
attitűdjeivel. De ezt el is várja a csoport. Azt lehet mondani, hogy a csoporttagság
feltétele a csoportnormákhoz való igazodás. Cooley az azonosulás nyomán fellépő
mi-érzést a család esetében demonstrálta. Ugyanez azonban jól bemutatható
munkahelyi csoportok esetében is. (Miller és Form idézik annak a munkásnak az
esetét, aki világosszürke sapkában jött be dolgozni, ahelyett az ócska szövetből
készült sapka helyett, amelyet abban a műhelyben szoktak a munkások hordani. Első
nap a munkások megkérdezték, hogy főnöknek érzi-e magát. Második nap már
erélyesebb megnyilvánulásokra is sor került. Harmadik nap az illető munkás szintén
olyan fejfedőt viselt, mint a többi. Az egyéneknek a csoport elvárása szerint kell
viselkedniük.)
A csoportban azonban nemcsak az egységesülési tendenciák erősödnek fel. A
csoport ugyanis szinte kialakulásának pillanatában elkezd hierarchizálódni. Vagyis
az egységesülés mellett felerősödnek a differenciálódási folyamatok. A
hierarchiának azokat a pontjait, amelyek az egyes tagok elhelyezkedését mutatják,
nevezzük státuszoknak. Az egyén státusza azon alapul, hogy milyen mértékben
járul hozzá a csoport céljaihoz. Mivel a csoport többféle cél megvalósítására
törekedhet, sokfajta státuszlehetőség akad. Egy munkahelyi csoportban egyaránt
fontos a megfelelő teljesítmény elérése és a jó légkör fenntartása. Így egy
csoporttag státusza függhet attól, hogy milyen a munkateljesítménye, de attól is,
hogy mennyire szívélyes, vagy milyen fejlett a humorérzéke.
A státuszok külső jelekben, státuszszimbólumokban, „rangjelzésekben” is
kifejeződnek. Ezek nemcsak a fegyveres testületeknél, hanem a civil
szervezetekben is szigorúan meghatározottak, és kevésbé demokratikusak. Vegyük
például a szolgálati autó típusát vagy akár az íróasztal vagy az irodahelyiség
nagyságát. A szervezetek vezetői mindenkor küzdenek státuszhelyzetük ezen
kifejeződésének fenntartásáért, nem azért, mintha ezeknek a dolgoknak
önmagukban számukra valamiféle fontossága volna, hanem mert általuk saját
szociális jelentőségüket hirdetik.
A státuszoknak kétféle típusát különböztetik meg:
1. az intrinsic (vagy funkcionális) státusz
2. a derivált (vagy nem funkcionális) státusz
Az intrinsic státuszt informális jellegű, személyes képességek, tulajdonságok ré vén
nyerik el az egyének. A derivált státusz formális jellegű, a hivatalos pozíciót
fejezi ki. Bár a kétféle státusz sok esetben összefonódik, nem feltétlenül állnak
kapcsolatban egymással. De nem is az a döntő, hogy egy státusz intrinsic-e vagy
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derivált. A legfontosabb kérdés az, hogy az alkalmazottak többsége elfogadja-e,
vagy sem.
A státusz fogalmához szorosan kapcsolódik a szerepé. Tulajdonképpen az egyes
státuszokkal együttjáró sajátságos viselkedési formát fejez ki. A kutatások ugyanis
azt bizonyítják, hogy bizonyos társadalmi és kulturális helyzetekhez kollektív
viselkedésminták társulnak, amelyeknek megvalósítására a státuszt betöltőknek
többé-kevésbé kötelező módon kell törekedniük.
A szerep tehát egy viselkedés ideál, amelyet a különböző kultúrák egy adott
státusz számára meghatároznak. A szerepeknek három típusát különítjük el: a z
ún. biológiai alapú szerepeket, a társadalmi szerepeket, és az ún. csoport
szerepeket.
Azok a szerepminták, amelyek biológiai funkciók köré csoportosulnak, minden
társadalomban megtalálhatóak, ám formájukban különböznek egymástól.
Jellegzetes szerepet kell betölteniük pl. a különböző nemeknek, vagy a különböző
életkoroknak. Minden kultúrában jellemző módon meghatározott (ám kultúránként
nagyonis eltérő) például a nőtől a kisgyerektől, az apától, a testvértől, vagy éppen
az öregektől stb. elvárandó viselkedés.
De vannak nem biológiai jellegű, kizárólag társadalmi helyzet által meghatározott
szerepek is. Ilyenek a foglalkozási szerepek (orvos, tanár, főnök stb.) vagy például a
barát, a szomszéd szerepe. Ezen szerepek betöltőit a szerint értékeljük, hogy mennyire
felelnek meg az általunk elfogadott szerepelvárásoknak. Az orvos lehet bármennyire is
kiváló szakember, ha nem úgy viselkedik, ahogy ezt egy orvostól elvárjuk.
A pozitív mellett vannak negatív, pejoratív jellegű szerepek is (a vagány, a bűnöző, a
prostituált, stb.) Vigyáznunk kell, hogy a szerepeket ne azonosítsuk a színészek által
eljátszott szerepekkel. A szociálpszichológiai értelemben vett szerep az egyén
számára közvetlen átélést jelent és sohasem megjátszást. Az emberek a szerep által
adott követelményeket, a szerepelvárásokat természetesnek érzik, és mindent
megtesznek betartásuk érdekében. A csoport normatívák a szerep ideálokban nyerik
el végső kifejeződésüket.

3. A csoport struktúrája - szociometria
Az eddig elmondottakból kiderül, hogy a csoportok sajátságos hierarchikus
struktúrával rendelkeznek, ugyanakkor megtalálhatjuk bennük a horizontális
tagolódást is.
A csoportlélektan egyik klasszikusa, Moreno dolgozta ki azt a módszert, amely
szociometria néven vált ismertté, és amely az informális csoportstruktúrák feltárását
szolgálja.
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Jacob Lévy MORENO (1892-1974)
Jacob Lévy Moreno Bukarestben született, munkásságának helyszínei Bécs és
Amerika. A XX. század első évtizedeiben, Bécsben egyetemi tanulmányokat
folytatott, majd pedig itt kezdte meg terápiás tevékenységét. Ebben az időszakban,
Bécsben igen élénk érdeklődés kíséri a Sigmund Freud (1856-1939) által kifejlesztett
pszichoterápiás módszert, a pszichoanalízist.
A pszichoanalízis egy „különleges terápiás eljárás a neurózisok, az alkalmazkodási
zavarok kezelésére, mely közvetlen beavatkozás nélkül, a beteg hosszú időn
(többnyire éveken) át történő beszéltetésével és az emlékekről való beszélés közben
felmerülő konfliktusok közös értelmezésével próbálja feloldani az alkalmazkodási
zavarokat, a gyógyító kapcsolat túlfűtött érzelmi légkörében megkísérli újra kialakítani
az örömkészséget és a hajlékony alkalmazkodást.” (Pléh,1992. 172.o.)
Moreno az analitikus terápiától eltérő szemléletű eljárást fejlesztett ki. Abból
indult ki, hogy a pszichikus világ interperszonális, vagyis az emberi személyiség a
másokkal lejátszódó interakciókban nyilvánul meg, ezek révén ismerhető meg. Az
alkalmazkodási zavarok is interperszonális jellegűek. Ebből következően a lelki
működés megismerésének, az esetleges traumatikus élmények előhívásának is a legjobb
módja a dialógus. A századelőn Bécsbe megalakította tehát az ún. Rögtönzések
Színházát, aholis a nézők saját akaratukból maguk játszották el korábbi élményeiket,
ezekből a történésekből vált színdarab, amelyben a társak spontán módon alakították a
cselekményt. A szerepjáték során a résztvevők olyan felismerésekhez jutottak el,
amelyek új megvilágításba helyezték a darab kiindulópontjául szolgáló eseményt.
Morenot többek között azért nevezzük a szociálpszichológia egyik alapító atyjának,
mert a terápiás gyakorlatban elsőként használta fel az ún. a társas tényezőt, és ennek
nyomán egy - a Freudétól eltérő - új pszichoterápiás eljárást dolgozott ki: a
pszichodrámát.
Ám témánk szempontjából Moreno munkásságának a második szakasza a
lényeges. 1925-ben Amerikába költözik, ahol a korábban idézett Cooley által
kezdeményezett kiscsoport kutatást tanulmányozta. 1932-ben a Hudson
Leánynevelő Intézettől kapott kutatási megbízást: Mit lehetne tenni a
megszaporodott intézeti szökések ellen?
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A Hudson Intézet zárt intézet volt, ahol a lányok börtönszerű körülmények között
éltek. Mindezt szem előtt tartva meglepő volt Moreno javaslata: a szobatársak
megválasztását a lányokra kell bízni. Interjúk sorozatát végezte el annak
érdekében, hogy feltárja a lányok közötti szimpátiaviszonyokat, és olyan
szobabeosztást javasolt, amely biztosította azt, hogy a szobákban egymást kedvelő
személyek kerültek. Moreno azt feltételezte, hogy a társválasztás spontán aktusa
személyessé, közösen átéltté teszi az intézmény formális személytelen világát,
vagyis elviselhetőbbé válik a zárt élet. A tények Morenot igazolták. Az
átszervezés nyomán nőtt az elégedettség, csökkent a szökések száma.
A Hudson vizsgálat tapasztalatai nyomán fejlesztette ki Moreno a szociometriai
módszert. A szociometria elnevezés nagyon is beszédes. Arra utal, hogy a mérést, a
mértéket (metrum) a társadalmi lényre (socius) alkalmazzuk abból a célból, hogy
statisztikai módszerekkel feltárjuk egy adott csoportban a spontán, érzelmi
kölcsönkapcsolatokat. A feltáró vizsgálatban most már kérdőíveket alkalmazott,
amelyek lehetővé tették a statisztikai elemzést.
A szociometria, mint diagnosztikus módszer, a rokonszenvi választásos eljáráson
alapul. Megkérdezték egy-egy munkahelyi csoport, sportcsapat, katonai alakulat,
iskolai osztály stb. tagjait, hogy a többiek közül kivel van együtt legszívesebben.
A kérdést általában több paramétermentén is feltették az érdekelteknek: kikkel
dolgozik együtt a legszívesebben, kivel beszélget a legszívesebben, kivel játszik a
legszívesebben stb. A kapott adatok feldolgozása úgy történik, hogy egy hálót
készítünk, amelynek vízszintes és függőleges tengelye a résztvevők neveivel van
megjelölve, A vízszintes tengely jelentheti a választottakat, a függőleges tengely a
választókat. Ezek után az elkészített hálóban megjelöljük, hogy ki kit választ és
milyen szempont alapján történt a választás. Az így kapott táblázat alapján a
vizsgálatot végzők előtt kialakul a megkérdezett egyének közötti kapcsolatok képe,
feltárulnak a választások sűrűsödési pontjai (a legtöbbet választott személyek),
vagyis az egyes személyek interperszonális jelentősége.
A táblázat alapján a vizsgálat eredményeinek grafikus ábrázolását is elkészíthetjük.
Ezt nevezzük szociogramnak. Általános módszere a következő: kis körökkel, vagy
négyzetekkel jelöljük a résztvevő személyeket és kis nyílban végződő vonallal
kötjük össze azokat, akik valamilyen szempont alapján kölcsönösen választották
egymást. (Csak a kölcsönös választásokat vesszük figyelembe!) Az 1. ábra a Nemzeti
Bajnokság I. Osztályában játszó futballcsapat (n=19) szociogramját mutatja be.
Milyen közösségnek mutatkozik ez a csapat? Nem igazán jónak. Mint látható a
csapatban nagyon sok a peremhelyzetben levő magányos személy
(9.,8.,16.,1.,17.,14.,4.). A játékosok 36%-ának tehát nincs kölcsönkapcsolata. Két
egymástól elszigetelt zárt alakzat vetélkedik egymással, miközben a láncszerű
alakzat három személy kapcsolatát (15.,6.,10.) jeleníti meg. Ez nem zárt alakzat ily módon lazább, sérülékenyebb alcsoportnak minősíthető (hiszen a 10. és a 15.
személy csak a 6. személyen keresztül kapcsolódik egymáshoz. A szociometriai
hálózatot kommunikációs hálózatként is tekinthetjük (pletyka csatorna), hiszen a
kommunikációban a számunkra szimpatikus egyéneket preferáljuk, az
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antipatikusakkal nem szívesen állunk szóba. Mint látható ennél a csapatnál nem
létezik a csoportot átszelő kommunikációs hálózat, amely a véleményeket spontán
módon, gyorsan továbbítaná. Közvélemény tehát nem alakul ki. A rivalizálás- a
közösség részvétele nélkül - klikk-harccá sorvad. Valószínűleg ez is szerepet játszott
abban, hogy a vizsgálat évében a csapat a megszokott színvonal alatt teljesített.
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1. ábra: Egy futballcsapat szociogramja 41
Az előzőekből kiderült, hogy Moreno egy magas diagnosztikus értékkel bíró
módszert fejlesztett ki, amely árnyalt képet ad a csoporton belüli érzelmi
viszonyokról, és ennek nyomán a csoport struktúrájáról. Mindemellett Moreno
művének jelentősége kettős. Értékelésében ezt a kettősséget kell szem előtt tartani.
A módszer kialakítása mellett, Moreno megteremtette az úgynevezett
szociometriai iskolát, amely a módszer alkalmazásán túl, az emberi társadalom és
történelem szociometrikus szemléletét vállalja.
A szociometriai iskola társadalomszemléletének lényege, hogy az egész emberi
társadalmat kizárólag a kis csoportok halmazának fogja fel és kizárólag a kis
csoportokon belül végrehajtható, illetve végrehajtandó rendezési feladatoktól várja
a társadalmi problémák megoldását. „Szociometriai forradalom”-ról beszél.
Természetesen itt nincs helyünk és lehetőségünk, hogy e problémakör ilyen
vonatkozásait részletesen kifejtsük. Feltétlenül hangsúlyoznunk kell azonban, hogy
a mai kutatók ezt az álláspontot teljes egészében elfogadhatatlannak tartják. A
szociometriai módszer azonban, mint diagnosztikus eljárás ma is széles körben
használatos és elfogadott technika.
Moreno módszerét a világhírű magyar pszichológus, Mérei Ferenc
továbbfejlesztette, és kidolgozta az ún. több szempontú szociometriát. Ez is
41

Forrás: Mérei Ferenc (1971): Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 202.old.
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kérdőíves eljárás, a kérdőív (szavazólap) azonban sok kérdést tartalmaz: különböző
változataiban tíztől negyvenig terjed a kérdések száma. A rokonszenvi és az
ellenszenvi választást kívánó kérdések mellett vannak olyanok is - s ez a lényeges
eltérés Moreno technikájától -, amelyekre a közösségi rátermettség mérlegelésével
kell felelni, továbbá olyanok, amelyeknek megválaszolásához valamilyen egyéni
tulajdonság vagy készség, esetleg a szakmai hozzáértés szempontjából kell elbírálni
az adott csoport tagjait. A szociometriai kérdőív tehát az alábbi négy
kérdéscsoportot tartalmazza:

MÉREI Ferenc (1909-1986)

 rokonszenvet feltételező kérdések (kinek mondaná el a titkát, kivel jönne
össze szívesen hivatalon kívül, kivel barátkozna szívesen stb.)
 közösségi funkciókra vonatkozó kérdések (vezető, bíró, képviselet magasabb
szervek előtt stb.), egyéni tulajdonságokra, képességekre, készségekre,
adottságokra vonatkozó kérdések (műveltség, kézügyesség, sport stb.)
 közösségi helyzetre, népszerűségre, az érvényesülésre vonatkozó kérdések.
A kritériumok változatossága kitágítja a szociogram alkalmazási körét. A közösségi
funkciókra irányuló kérdésekből mindenképpen következtethetünk a formális keretben
meglévő kapcsolatokra is, szerencsés esetben azonban a képességekre, a
népszerűségre vonatkozóan is kaphatunk a spontán csoportosulásokon túlmenően
az intézményes közösségre jellemző adatokat.
A rokonszenvi és az ún. funkciókra vonatkozó kérdések szétválasztása azért is indokolt,
mert ezek közösségi jelentősége nem egyforma. Annak, hogy ki kit választ barátjának,
ki kivel osztja meg titkait vagy kivel szeretne egy fülkében lenni egy utazáskor, távolról
sincs olyan társadalmi következménye - társas implikációja - mint annak a
választásnak, hogy ki legyen az előadás rendezője, konfliktusok esetén - a bíró, vagy ki
képviselje a csoportot a hatóság előtt.
A rokonszenvi választások megengedik, sőt megkívánják a szubjektív állásfoglalást. A
közösség egyensúlyához hozzá tartozik, hogy tagjai szubjektív választással tudják és
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merjék megválasztani személyes kapcsolataikat (barátjukat, legkedvesebb kollegájukat,
beszélgetőtársaikat stb.).
A funkciókra vonatkozó választások viszont a közhangulathoz igazodó, objektívebb
beállítottságot kívánnak. Kibillentené a közösséget egyensúlyából, és sértené az
érdekeit, ha a vezetőnek, a békebírónak, a csoport képviselőjének a
megválasztásában a tagokat nem a rátermettség és a társas hatékonyság mérlegelése
vezérelné, hanem ha elsődlegesen szubjektív, rokonszenvi motívumok alapján
döntenének.
Egy közösség szociometriai választásai akkor adekvátak, ha a személyes
viszonylatokban elsősorban a szubjektív motívumok irányítják a választásokat, de a
funkciók betöltését illetően a kialakult közvéleményhez, tehát a közösségi normákhoz
igazodnak. Az ítéletek szóródása mutatja meg, hogy a kétféle választásban (a
személyesben és a funkciókra vonatkozókban) milyen fokban érvényesültek a
szubjektív motívumok, és milyen fokban befolyásolták a döntést a csoportnormák.
A harmonikus, érett csoport egyik szociometriai jellemzője az, hogy tagjai személyes
ügyekben főként szubjektíven, funkciókra vonatkozóan viszont inkább a
csoportnormákhoz igazodva választanak. Ez oly módon jut kifejezésre, hogy a
rokonszenvi választásokban nagy a szóródás, a funkciókat érintő választásokban viszont
kicsi. A választások szóródása alapján következtethetünk az adott csoport érettségére.
Mérei szerint a csoport érettségének mutatója egy viszonyszám: bal oldalára a
rokonszenvi, jobb oldalára a funkciókra vonatkozó választások átlagos szóródása kerül.
Ennek alapján a csoportokat érettség szempontjából az alábbi négy típusba lehet
sorolni.
1. A személyes oldal szóródása kicsi, a funkció oldal szóródása viszonylag nagy.
Ez arra mutat, hogy a társas alakzatban a személyes kapcsolódásokat a
közvélemény szabályozza. A közösségi szerepeknek, a funkciókra való
alkalmasságnak a tekintetében azonban nem alakult ki közvélemény. Az
alakzat tagjai akkor igazodnak a közös állásponthoz, amikor szubjektívek
lehetnének, amikor rábízhatnák magukat érzelmeikre, és akkor választanak
szubjektíven, egyénien, a személyes indítékoktól vezérelve, amikor közös
álláspontot kellene kialakítaniuk (mivel közösségi szerepre való alkalmasságot
határoznak meg). A választás inadekvát, a társas alakzat döntési tendenciája
paradox.
Ez a paradox választás az olyan éretlen (infantilis) csoportokat jellemzi,
amelyekben a közösségi szerepeknek nem tulajdonítanak jelentőséget, az
egyéni kapcsolatokban pedig mindenki igyekszik a vezető álláspontjához
igazodni. A személyes kérdésekben nem azért kisebb a szóródás, mert
közvélemény alakult ki, hanem azért, mert a vezetőnek a feltételezett
véleményéhez szeretnék tartani magukat. Ezt a magyarázatot valószínűsíti a
típus gyakorisága kisiskolásoknál.
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2. Mindkét oldal szóródása magas. Közvélemény nem alakult ki. A társas alakzat
tagjait rokonszenvi választásaikban és a közösséget érintő kérdésekben éppen
olyan kevésbé irányítja a csoportnorma, mint a vezetővel való azonosulás
útján átvett közös vélemény. Az ítéletek szubjektívek, érzelemtől vezéreltek. A
nagy szóródás azt jelzi, hogy az ítéletek nincsenek egybehangolva, ezért nem
alakulhattak ki közösségi szerepek. Az alakzat éretlen a szerepszerű
tagolódásra, társas légköre, klímája anarchisztikus. Ez a típus a
csoportfejlődés kezdeti szakaszában működő csoportokra jellemző.
3. A két oldal szóródása egyformán alacsony. A rokonszenvi választásokban
kevesebb a szubjektív elem. Az alakzat tagjai a személyes társas
kapcsolatokban is a közvéleményhez igazodnak, éppen úgy, mint a
közösségi szerepek kijelölésében. A kötődésekben is ítéleti sablon
érvényesül. A tagok úgy viselkednek, mint akiknek a választása elő van írva.
A társas légkört a konformizmus jellemzi- a vélt vagy tényleges előíráshoz
igazodó érzelem a társkapcsolatokban. Amennyiben a személyes oldal és a
funkcióoldal választásai egyaránt ugyanazon személy, vagy személyek körül
sűrűsödnek, a csoportot sztárvezérlésű csoportnak nevezzük.
4. A személyes oldal szóródása viszonylag nagy, a funkcióoldalé kicsi. A társas
alakzat tagjai a közösségi funkciók betöltésekor kialakult mércéhez
igazodnak. Van szociális közvélemény, a személyes kapcsolatok viszont
csaknem függetlenek a csoportnormától. A közösségi választások objektívek,
az egyéniek szubjektívek. Az adekvát választásoknak ez a légköre kedvez a
társkapcsolatoknak. Ezt a típust nevezhetjük az ideális érett csoportnak.

4. Csoportlégkör és vezetés. Csoportdinamika
A csoportdinamikai vizsgálatok a csoportlégkör és csoportmorál, a csoportteljesítmény
és a vezetés kölcsönhatására fókuszálnak. A csoportdinamikai iskola megteremtője
Kurt Lewin42 (1890-1947) aki 1930-ig a berlini egyetem tanára, majd ezt követően az
Egyesült Államokban dolgozott. Csoportlélektani kutatásaiban követte azt a
hagyományt, amelyet Moreno munkássága alapozott meg, ám elődeinél
markánsabban hangsúlyozta, hogy a csoportos tevékenység során két azonos rangú,
de különböző minőségű jelenséggel állunk szemben. E két jelenségvilág: az EGYÉN és
a CSOPORT. A kettő közötti összefüggés nem statikus, hanem DINAMIKUS: az egyén
létének tere a többi csoporttag, ám függősége nem egyirányú, ő is hat a csoportra. A két
jelenségvilág tehát nem elválasztható egymástól, a csoportjelenségeket ezek dinamikus
kölcsönhatásában tudjuk értelmezni.
Lewin megközelítésének újszerűségét jól demonstrálja az, ahogy a vezetésről
gondolkodott. Szakított a XX. század elején széles körben elfogadott állásponttal,
42

Kurt Lewin fényképét ld. az 58.oldalon
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amely a vezetői hatékonyság kulcsát a vezető személyiségvonásaiban feltételezte. E
felfogás szerint az válik sikeres vezetővé, aki rendelkezik a vezetéshez
nélkülözhetetlen tulajdonságokkal (pl. intelligencia, határozottság, problémamegoldó
képesség, empátia, önbizalom stb.). A vezetéselméletnek ezt az irányzatát (amelyet
egyébként tulajdonságelméletnek is neveznek) már a 20-as 30-as években igen sok
kritika illette. Erre elsősorban az adott alkalmat, hogy a kutatók képtelenek voltak egy
olyan tulajdonságlistát összeállítani, amelyet általánosan érvényesnek tekinthetnénk.
(Egyesek még ma is álmodoznak erről).
A csoportdinamikai iskola kutatói másképp gondolkodtak a vezetésről, mint a
tulajdonságelmélet hívei. Kiindulópontjuk az volt, hogy a vezetés csak a csoportban
értelmezhető, a vezetés csoportfunkció, így a csoporttól elszakítva (tulajdonság
együttesként) nem is vizsgálható. Nem létezik „általában jó” vezető, csupán egy adott
közegben hatékony vezető. A mindennapi tapasztalat is azt igazolja, hogy lehet valaki
egy adott helyzetben sikeres vezető, ám átkerülvén egy másik csoportban megbukhat.
A csoportdinamikai iskola a vezetést szerepviselkedésnek tekinti, amelynek sikere attól
függ, hogy mennyire felel meg a csoporttagok (beosztottak) szerepelvárásainak. Végső
soron a sikeres vezetés kulcsa egy kölcsönös tanulási folyamat: a vezetőnek
folyamatosan figyelemmel kell lenni és rugalmasan alkalmazkodni kell a
szerepelvárásokhoz, a csoport tagjainak pedig a vezetővel szemben támasztott
igényeit az adott vezető személyiségéhez kell igazítaniuk.
A csoportdinamikai iskola szemléleti keretében Lewin 1938-ban kezdeményezte az
első kísérleti igazolást Lippitt és White amerikai pszichológusokkal.
A kísérleti alapfeltevés szerint a vezetői stílus sajátos társas légkört alakít ki, amely
jelentékenyen befolyásolja a csoport teljesítményét és a csoporttagok viselkedését.
Lewin és munkatársai három párhuzamos csoportban három vezetői stílus
(szerepviselkedés) hatását vizsgálták. A három stílus:
1. az autokratikus vezetői magatartás
2. a demokratikus vezetői magatartás
3. a „laissez faire” (ráhagyásos) vezetői magatartás
A fenti három vezetési stílus három eltérő szerepviselkedés, amelyre a kísérletet
megelőzően megtanították a kísérlet résztvevőit. A megfelelő légkört - ennek nyomán
- az így kiképzett vezetők alakították ki az előírt kísérleti forgatókönyv szerint.
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A vakfegyelem elvét követő AUTOKRATIKUS légkörben:
1. minden fontos kérdésben a vezető intézkedett,
2. a kivitelezést, a tevékenység egyes lépéseit a vezető diktálta egyenként. Az
ezután következő tevékenység-egységek mindig bizonytalanok, homályosak
voltak,
3. a vezető rendszerint kijelölte minden csoporttag munkafeladatát és
munkatársait,
4. a vezető az egyes tagok munkájának dicséretében és bírálatában „személyes” és
szubjektív volt, de az aktív csoporttevékenységben csak akkor vett részt, ha
valamit megmutatott. A vezető viselkedése inkább barátságos vagy
személytelen, mintsem nyíltan ellenséges volt.
A belátáson alapuló DEMOKRATIKUS légkörben:
1. fontos kérdésekben a csoport vita után döntött. Ezt a vezető bátorította és
segítette,
2. az első megbeszélési szakaszban kialakították a tevékenység perspektíváját. A
csoport célkitűzéséhez vezető út főbb szakaszait vázlatosan
meghatározták. Ha technikai tanácsra volt szükség, a vezető két vagy három
eljárási alternatívát javasolt, a csoport ezek közül választhatott,
3. a csoport tagjai szabadon választhatták meg, hogy kikkel dolgozzanak. A
feladatok megosztásáról a csoport határozott.
4. a vezető dicséretében és bírálatában „objektív" vagy „reális" volt és igyekezett
szabályos csoporttagként beilleszkedni a csoportba anélkül, hogy túlzottan
nagy részt vállalt volna a feladat megoldásában.
A szabadosságon alapuló „LAISSEZ FAIRE” légkörben:
1. a csoportos vagy egyéni döntés teljes szabadsága volt jellemző a vezető
részvétele nélkül,
2. a vezető ellátta a csoportot különféle nyersanyagokkal , egyben közölte, hogy
kérésre további tájékoztatást is nyújt (csak kérésre!). A megbeszélésekben,
vitákban egyébként általában nem vesz részt,
3. a vezető teljesen kimaradt a feladatok megoldásából,
4. a vezető igen ritkán, és csupán külön kérésre szólt hozzá a
csoporttevékenységhez. Nem törekedett befolyásolni a csoporttörténéseket,
igyekezett ezekből kimaradni.
A többször megismételt kísérlet döntő eredménye, hogy az eltérő vezetői magatartások
eltérő csoportviselkedést váltanak ki.
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Az AUTOKRATIKUS légkörben a vezető önkényes magatartása kétféle, egymástól
szélsőségesen különböző csoportviselkedést válthat ki: fokozott agressziót vagy apátiát
(teljes behódolást). Az agresszívan reagáló autokratikusan vezetett csoport kiemelkedő
teljesítményekre is képes, ám a kiszolgáltatottság feszültségében irracionális indulatok
robbannak ki, a tagok könnyen fordulnak egymás ellen és vezetőjük ellen. Az
autokratikus vezetésre apátiával reagáló csoportban ritkán került sor agresszióra, de
ritkább volt az együttműködés is. A csoport tagjai keveset beszélgettek, a
kapcsolódások párosak voltak, nem járultak hozzá sem a csoport
egybehangolódásához, sem a nagyobb teljesítményhez. (→ → I. tanulmány 6.6.1.
alfejezet).
A belátáson alapuló DEMOKRATIKUS légkörben a csoport tagjai egyenletesebben
teljesítenek, tárgyilagosabban ítélnek, jobban megbecsülik vezetőiket.
A „LAISSEZ FAIRE”, ráhagyásos vezetés mellett a tagok kevesebbet dolgoznak,
együttes erőfeszítésre ritkábban képesek, de az indulatok szabadabb levezetése folytán
mégis jobban érzik magukat, mint azok, akik autokratikus légkörben élnek.
Ha a csoportok teljesítményét számszerűen mérjük - a tisztán munkára fordított időt
használva mértékül -, a legjobb teljesítményt az autokratikusan vezetett, helyzetébe
beletörődő engedelmes csoport adta (74%). A demokratikusan vezetett belátásos
légkörű csoport, továbbá az agresszióra hajló autokratikusan vezetett csoport
teljesítménye egyforma volt (50-52%). Ezek az adatok azokra az esetekre vonatkoznak,
amikor a vezető bent tartózkodott a teremben. Amikor kiment, és a csoportot magára
hagyta azzal az utasítással, hogy folytassák a munkát, a demokratikus légkörben a
munka üteme nagyjából változatlan maradt (46%), az autokratikusan vezetett
csoportokban viszont felére, harmadára csökkent a teljesítmény (74-ről 29-re, 52-ről
26ra).
Még fontosabb azonban a kísérletnek az a tapasztalata, amely a közösség tagjainak
egymáshoz való viszonyára vonatkozik. A különböző légkörökben erősen különbözik
egymástól az elégedetlenséget, türelmetlenséget, ellenségeskedést kifejező
cselekvéseknek, a dühös kirobbanásoknak, vagyis az agresszív megnyilvánulásoknak a
száma. Abban a vakfegyelmet kívánó csoportban, amelyben a vezető önkényességére
renitenciával reagáltak, harmincszor annyi ellenségeskedés fordult elő, mint a belátásos
csoportban.
Az emberek általában igénylik az öntevékeny, az együttes döntést lehetővé tevő
közösségi életet. Ezt a belátáson alapuló légkörben biztosítják nekik, így a
tevékenységük egyenletesebb, jobban megbecsülik egymást, s nyugodtabb a
csoportélet. Az engedelmességet követelő légkörben viszont a dresszúra akadályozza
őket önálló társas tevékenységükben, a frusztráció romboló indulatokat kelt bennük,
megrontja egymáshoz való viszonyukat, és eltorzult közösségi reakciókat hoz létre.
Ilyen jelenség a bűnbakképzés. Előfordult a kísérlet során, hogy egy autokratikusan
vezetett csoportban a csoport négy tagja egységesen foglalt állást az ötödik ellen.
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Minden hibáért őt okolták, minden felelősséget rá hárítottak, szemrehányásokkal
illették, szidták, üldözték. Az ellenségeskedés tárgyilag indokolatlan volt, de olyan
következetes, hogy a bűnbakként kezelt személy minden esetben megpróbált
kimaradni a csoportból. A bűnbak elleni támadás után a csoport többi tagja között
átmenetileg barátságos légkör alakult ki. Ez is valószínűsíti, hogy a bűnbakképzés
indulat levezetés: a dresszúra légkörében a csoporttagok akadályozva vannak, az így
keletkezett frusztrációs feszültség tevődik át a vezető helyett a bűnbakra.
Lewin és munkatársai az első kísérletet 10 éves gyerekek részvételével, szakköri
foglalkozás (kézműves szakkör) keretében végezték. A kísérletet többször
megismételték, ám a kapott eredmények nemigen változtak.

5. Csoportfunkciók és vezetési szerepek
A csoportdinamikai iskola szemléleti keretében Lewinétől eltérő vezetési szereptipológiák is születtek. Ezek közül a legnagyobb hatású Bales és Siater tipológiája,
amely kisebb-nagyobb módosítás árán több vezetési modellbe beépült. Bales és
Slater laboratóriumi csoportokban mutatta ki az ún. FELADATRAORIENTÁLT és
az ún. SZEMÉLYREORIENTÁLT vezetői szerep megjelenését. A kétféle szerep eltérő
szerepelvárásoknak igyekszik megfelelni. Az eltérő szerepelvárások eltérő
csoportfunkciókhoz kötődnek. Két csoportfunkció szinte minden formális és
informális csoportban fellelhető: 1. a csoportcél (valamely tevékenység révén történő)
elérése, 2. a csoport fennmaradásának, légkörének, jóllétének biztosítása. E kétféle
igény kétféle vezetői szerepviselkedést hív életre:
1. A feladatraorientált vezetői szerepet, amelyet olyan egyének vállalnak fel a
csoportban, akik számára a csoportcél elérése a fontos (akár személyes
konfliktusok árán is). Ez nem azt jelenti, hogy ez a vezető nem reflektál a
csoporton belüli emberi kapcsolatokra, légkörre. Ám ez utóbbinál fontosabb
számára a csoportcél elérése. (Gondoljunk arra, hogy egy kiránduló csoportban
is általában más viszi a térképet, és más a forralt bort. Aki a térképet viszi, az a
feladatraorientált vezető).
2. A személyreorientált vezetői szerepet olyan egyének vállalnak fel a csoportban,
akik számára a csoportlégkör, a személyes igények kielégítése a fontosabb, mint
a csoportcél elérése. (Ő viszi a forralt bort). Az ilyen vezető csak olyan
csoportcéllal azonosul, amelynek elérése nem okoz személyközi konfliktusokat.
Extrém esetben a csoportcélokat a személyes célok alá rendeli.
Sok szerző e kétféle szerepviselkedés hátterében eltérő személyes attitűdöket
feltételez. Ezt a feltételezést a mindennapi tapasztalatok is alátámasztják. Ha felidézzük
ismerőseink viselkedését, attitűdjét, valóban megjelenik a különbség: vannak
„ügybuzgóak”, akiknek mindig valamely ügy szolgálata a fontos, és vannak olyanok,
akik mindent megtesznek a jó hangulatért, a konfliktusok elsimításáért (ez a
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„szereposztás” legtöbbször egy adott családon belül is megjelenik.). Ez nem a jó és a
rossz dichotómiája. Mindegyiket lehet jól is és rosszul is csinálni. Ám érdekes, hogy
a csoport igénye általában megtalálja az adott attitűddel rendelkező személyt.
Az attitűd intenzitásával kapcsolatban azonban megoszlanak az álláspontok. A
szakirodalomban két tudományos iskola álláspontja verseng egymással:
1. A Michigani Egyetem kutatói dolgozóközpontú (=személyreorientált) és
termelésközpontú (=feladatraorientált) vezetői attitűdről beszélnek, és azt
feltételezik, hogy ez a személyiségbe mélyen beleágyazódó centrális attitűd
(már-már személyiségjegy). Ezen álláspont szerint ez az irányultság viszonylag
hamar kialakul, és nehezen változtatható. Ez nem azt jelenti, hogy a
dolgozóközpontú vezető nem tud (időlegesen) termelésközpontú lenni és
fordítva, ám a személyes attitűddel ellentétes viselkedés megerőltető az egyén
számára. (Ha tartósan erre kényszerül, pszichoszomatikus tüneteket produkál).
2. Az Ohio
strukturáló
hogy ezek
amelyeket
szerint.

State University kutatói gondoskodó (=személyreorientált) és
(=feladatraorientált) vezetői attitűdről beszélnek, és azt feltételezik,
kevéssé centrális attitűdök, sokkal inkább viselkedési módok,
az egyén szabadon variálhat az adott vezetési helyzet igényei

Mindkét felfogás mellett és ellen felsorakoztathatóak érvek. A vita ma sem dőlt el.
Egy kérdésben azonban mindkét iskola képviselői egyetértenek: egyik vezetési attitűd,
vezetői magatartás sem jobb a másiknál. Mindkét iskola szakított azzal az elavult
gyakorlattal, amely „a vezetés egyetlen létező legjobb útját” kereste. A
körülményektől, a vezetési helyzettől függően számos „legjobb útja” lehet a
vezetésnek. Ez az álláspont tökéletesen megfelel a vezetés legkorszerűbb
megközelítésének, az ún. KONTINGENCIA MODELLNEK43. E modelleket „HAAKKOR” modelleknek is hívják. Az elmúlt évtizedekben számos kontingencia
modell született. Ezekben közös vonás az, hogy a vezetési helyzet és a vezetői
magatartás (stílus) közötti illeszkedés követelményét fogalmazzák meg. (HA ...ilyen
vagy olyan ...a vezetési helyzet, AKKOR milyen attitűddel rendelkező, milyen stílust
képviselő vezető sikerét várhatjuk?) A kontingencia modellek azonban abban
különböznek egymástól, hogy a vezetési helyzet eltérő jellemzőit tartják
meghatározónak a vezetői sikeresség szempontjából.
Az alábbiakban - a sok közül - két vezetési kontingencia modellt mutatunk be. Az elsőt
F.E. FIEDLER (1980) dolgozta ki, a másodikat pedig P. HERSEY és K. BLANCHARD
(1982) szerzőpáros.

43

A kontingencia szótárszerinti jelentése: érintkezés, összeköttetés, illetve esetlegesség,
lehetőség.
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5.1. FIEDLER vezetési kontingencia modellje
Fiedler szerint a vezetési helyzet alábbi három jellemzője befolyásolja a vezetői
szerepviselkedést:
1. A vezető és a tagok közötti kapcsolat: kedvelik-e a beosztottak a vezetőt,
lojálisak-e és bíznak-e a vezetőben a csoporttagok. Ha igen, akkor a kapcsolat
jónak minősíthető, és a vezető nem kényszerül a hivatalból ráruházott tekintélyre
hagyatkozni. Ha a kapcsolat rossz, a vezető pszichológiai hatalma gyenge,
korlátozottá válik a vezető befolyása a beosztottak viselkedésére.
2. A feladat strukturáltsági foka. A munkacsoport előtt álló feladat strukturáltsága
vagy strukturálatlansága a vezetési helyzet legmeghatározóbb eleme.
Strukturáltnak nevezzük a feladatot, ha az jól programozható, részelemekre
bontható, és menet közben is jól ellenőrizhető. Az ilyen feladatok elvégzése
kreativitást nem igényel, hiszen a problémamegoldás egy jól azonosítható
algoritmus szerint történik (pl. szalagszerű termelés). A strukturálatlan feladat
megoldásának menete többféle programot követhet, a feladatot többféleképpen
is lehet jól elvégezni. Az ilyen tevékenység kreativitást igényel. A
csoportmunka ellenőrzése és minősítése e jellemzőkből adódóan a vezető
számára nehézséget jelent (pl. versírás).
3. A vezető pozíciójából fakadó hatalma. A vezetési helyzetek eltérőek lehetnek
aszerint, hogy a felettesek delegálnak-e formális hatalmat ( a tagok felügyeletére,
kiválasztására, jutalmazására és büntetésére ) az adott vezető számára. Erősnek
nevezzük a hatalmat, ha a vezető önállóan élhet a munkahelyi motiváció
formális eszközeivel. Ellenkező esetben a vezető hatalma gyenge. (Pl. a
közalkalmazotti szférában a vezetők formális hatalma gyengébb, mint a
versenyszférában).

Fred E. FIEDLER (1922- )

A fenti három helyzeti jellemző pozitív vagy negatív megjelenésének kombinációi
alapján a 2. ábrán bemutatott nyolc vezetési helyzetet azonosíthatunk. (fontos
kiemelni, hogy Fiedler az egyes helyzeti dimenziókat nem egy folytonos skálán
értelmezte, hanem - dichotóm módon - pozitív vagy negatív osztályba sorolta a
megjelenési formákat).
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2.ábra: A vezetési helyzetek jellemzői Fiedler modelljében44
A három tényező együttesen a vezető számára egyértelműen kedvezőtől az
egyértelműen kedvezőtlenig nyolcféle különböző szituációt mutat be. Az első helyzet
(vezető tag kapcsolatok jók, a feladatok strukturáltak, a vezető formális hatalma erős)
sok vezető álma. Ebben a helyzetben a vezető befolyása könnyen érvényesül, a csoport
előtt álló feladatok jellege sem nehezíti a vezető irányító, ellenőrző munkáját. E helyzet
kedvezősége nagyon is szembeötlő, ha összevetjük a másik véglettel, a nyolcadik
helyzettel (a vezető-beosztott viszony rossz, a feladat strukturálatlan, a formális
hatalom gyenge). Ebben a helyzetben a vezető mozgástere nagyon is korlátozott: nem
élhet a formális és informális hatalom eszközével, és a csoport előtt álló feladat
strukturálatlansága is akadályozza őt a vezetői feladatok ellátásában. A 2. ábrán
bemutatott nyolc helyzet az elsőtől kiindulva egyre kedvezőtlenebb a vezető számára.
A kontingencia modellek alapvető kérdése az, hogy a különböző helyzetekhez milyen
vezető „illik”, milyen vezetői szerepviselkedés biztosítja a megfelelő teljesítményt
44

Forrás: Fiedler, F.E. (1980):A hatékony vezetés személyiségtényezői és helyzeti
meghatározói. In: Pataki Ferenc (szerk): Csoportlélektan. Gondolat Kiadó, Budapest,
624.old.
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és a vezetői sikert. Fiedler egy tizenöt éven keresztül végzett kutatási programban
1600 csoport bevonásával több mint 35 vizsgálatot végzett, amelynek adatai a 3. ábrán
bemutatott összefüggést igazolták.

magas
VEZETŐI
TELJESÍTMÉNY

Személyre
orientált

Feladat
orientált

alacsony
Kedvező

közepes
A HELYZET NEHÉZSÉGE

nehéz

3. ábra: A vezetési helyzet és a vezetői stílus összefüggései Fiedler modelljében 45
A feladatra-orientált vezetőnek az a helyzet a megfelelő, ha a csoport lojális hozzá és a
feladat világos, ilyenkor egyértelmű utasításokat várnak el a vezetőtől. Ha ilyen
feltételek mellett a vezető nem eléggé céltudatos, akkor megbukik a csoport előtt. Ez a
típusú vezető tehát jól illeszkedik az első három vezetési helyzethez. A vizsgálati
adatok azonban egyértelműen igazolják, hogy csak az ilyen típusú vezető viheti sikerre
a 7. és a 8 helyzetben a csoportokat. Ha a vezető népszerűtlen, és a feladat
strukturálatlan, a vezetőnek a feladatra kell koncentrálnia, értelmetlen arra várnia,
hogy javuljon a kapcsolat. (Fiedler kifejezetten óvja a személyre-orientált vezetőket
ettől a helyzettől. Ők ugyanis idejük nagy részét - ilyen helyzetben is - hajlamosak arra
áldozni, hogy megnyerjék a többiek rokonszenvét. Azt hangsúlyozza, hogy célszerű
inkább a feladatra koncentrálni, mivel ez rövidebb időtávon is sikert hozhat.)
A személyre-orientált vezetőnek a 4., 5. és 6. helyzet a megfelelő. A 4 helyzetben a
feladat strukturálatlan és a vezető népszerű. Ez utóbbi biztosítja a vezető befolyását,
ezért a népszerűséget meg kell tartani. Az 5. és 6. helyzetben a vezető kapcsolata a
beosztottakkal nem kielégítő, ám a feladat jellege megengedi, hogy a vezető ennek
javításán munkálkodjék. (Az 5. helyzetben még a formális hatalommal is operálhat).
Fiedler vezetésre vonatkozó megfontolásait az alábbiak szerint összegezhetjük:
1. A csoport eredményessége attól függ, hogy a csoport sajátos helyzetében a
vezető stílusa helyénvaló-e vagy sem. A legtöbb ember alkalmas a vezetésre
bizonyos helyzetekben, míg más helyzetekben vezetésre alkalmatlan lehet.
2. A leghatékonyabbnak ígérkező vezetői stílus típusát az határozza meg, hogy a
csoport helyzete mennyire teszi lehetővé a vezető számára, hogy a csoport
tagjaira befolyást gyakoroljon.
3. A vezető eredményessége nemcsak a vezetési stílusától, hanem a csoport
45

Forrás: Forgas, J.P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája Gondolat könyvkiadó,
Budapest.
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helyzetétől is függ. Általában tehát a következő választással állunk szemben:
vagy úgy választjuk a vezetőt, hogy megfeleljen a vezetési helyzet által
támasztott követelményeknek, vagy pedig a csoport helyzetén módosítunk, hogy
az megfeleljen a vezető sajátosságai által támasztott követelményeknek. (Ne
feledjük: Fiedler a michigani kutatók szemléletével azonosult: a feladatorientált és a személy-orientált attitűdpárt a személyiségben mélyen beágyazott,
nehezen változó - illetve változtatható - vezetői stílusnak tekintette.)

5.2. HERSEY és BLANCHARD vezetési kontingencia modellje
Hersey és Blanchard modellje több vonatkozásban különbözik Fiedler modelljétől.
Ezek közül kettőt emelünk ki:
1. A szerzőpáros Fiedlerrel szemben azt hangsúlyozza, hogy a vezető megtanítható
arra, hogy a viselkedését a vezetési helyzet követelményeihez igazítsa. Ennek
hátterében az áll, hogy Herseyék az ohioi iskola álláspontjával értenek egyet: a
személyre-orientált és a feladatraorientált attitűdök intenzitását alacsonynak
ítélik. Ezen attitűdök olyan vezetői stílusokat alapoznak meg, amelyekben
akár mindkét irányultság - jóllehet, eltérő arányokban - együttesen is
megjelenhet.
2. A modell a vezetési helyzet legfontosabb jellemzőjének azt tekinti, hogy a
beosztottak között milyen arányban vannak az „érett személyiségek”. A szerzők
személyiség érettségének a következő három kritériumát veszik tekintetbe: a
képességet, a motivációt és a felelősségvállalást. Egy beosztott akkor tekinthető
érett személyiségnek, ha képes arra, hogy magas és elérhető célokat tűzzön
maga elé és rendelkezik a szükséges tudással, gyakorlattal és szakismerettel, ha
motivált arra, hogy a kitűzött célok elérése érdekében cselekedjen (belső
motiváció), és hajlandó saját cselekedeteiért felelősséget vállalni.

Paul HERSEY (?- )

Kenneth Hartley BLANCHARD (1939- )

A szerzők az érett és éretlen személyek csoportbeli aránya alapján négy vezetési
helyzetet különítettek el:
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É1: A beosztottak túlnyomó többsége éretlen személyiség: sem nem képesek sem
nem hajlandóak felelősséget vállalni, mert sem képességeik, sem
motiváltságuk nem teszi ezt lehetővé.
É2: A beosztottak körében most már csak enyhe többségben vannak az éretlen
személyiségek: a beosztottak hajlandóak lennének, de nem képesek elvégezni
a szükséges feladatokat. Kellően motiváltak ugyan, de pillanatnyilag
hiányoznak a megfelelő képességeik.
É3: A beosztottak körében enyhe többségben vannak az érett személyiségek. A
beosztottak jelentős része azonban képes lenne ugyan rá, de nem hajlandó
megtenni azt, amit a vezető kíván tőle.
É4: A beosztottak döntő többsége érett személyiség: képesek és hajlandóak is a
csoportcél érdekében tevékenykedni, és felelősséget vállalni.
A szerzők a vezetési helyzetek és az adekvát vezetői stílusok megfelelő illeszkedését a
4. ábrán mutatják be.
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4.ábra: Hersey és Blanchard vezetési kontingencia modellje46
A modell szerint az É1 helyzetben a beosztottak egyértelmű és határozott irányítására
van szükség. Mivel a beosztottak többsége éretlen személyiség, a vezetőnek
autokratikus módon kell kijelölni a feladatokat, és egyértelműen meg kell határozni
azt, hogy ki mikor, hol és mit tegyen. A beosztottak motiválatlansága miatt külső
motivációs eszközöket kell igénybe venni. Ez a vezetői szerepviselkedés az erősen
feladatorientált vezetők számára természetes. Egy személyreorientált vezetőt nagyon
megviselné ez a helyzet, hiszen számára az oldottabb légkör, az egyéni igények
kielégítése nagyon fontos.
Az E2 helyzetben a vezető már „puhább” ösztönző eljárásokhoz folyamodhat. A
képességek alacsony szintje miatt még ebben a helyzetben is fontos a vezetői
46

Forrás: Hersey, P.-Blanchard, K.: Management of Organizational Behavior: Utilizing
Human Resources. (4th ed.), Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N1., 152.old.alapján.
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támogatás és példamutatás. Ezt a feladatot az erősen személyreorientált és egyúttal
erősen feladatraorientált vezető tudja jól megoldani.
Az E3 helyzetben a legfőbb gond a motiváció hiánya. A beosztottak többsége érett
személyiség, de az éretlenek – még mindig - viszonylag nagy aránya miatt a vezető
támogató és irányító szerepére szükség van. A vezetőnek tehát folyamatosan jelen kell
lenni ahhoz, hogy a tagok a szervezeti célok elérése érdekében tevékenykedjenek.
Az É4 helyzetben a vezetőnek nem kell közvetlenül irányítania. Tekintettel arra, hogy
a beosztottak döntő többsége érett személyiség, bölcsen teszi a vezető, ha megosztja a
feladatokat. Az ilyen helyzetben a vezető csak koordináló szerepet tölt be, ily módon
tehát indifferens, hogy feladatraorientált vagy személyreorientált attitűddel
rendelkezik.

6. Társas befolyás - csoportos ítéletalkotás - csoportdöntés
Tágabb felfogásban a társas befolyás tanulmányozása egybeesik magával a
szociálpszichológiával, mivel az egész diszciplína azzal foglalkozik, hogy a társas
tényezők miként befolyásolják a viselkedést. A társas befolyás fogalmának azonban
általában szűkebb a jelentése. A társas befolyás azt jelenti, hogy egy egyénnek az
ítélete, nézetei és attitűdjei megváltoznak annak következtében, hogy más egyének
ítéleteivel, nézeteivel és attitűdjeivel találkozik. Mindannyian átéltük már, hogy egyszer
csak azt vettük észre, hogy erős késztetés van bennünk arra, hogy véleményünket mások
(a számunkra fontos személyek) véleményéhez igazítsuk. Néha fontos megbeszéléseken
kínosnak érezzük, hogy kinyilvánítsuk az ellenvéleményünket (nem szeretünk kilógni a
sorból). Mindezek a társas befolyás eredményei.
A társas befolyás jelensége nagyon is meghatározó a szervezetek világában. Erre
legelőször Elton MAYO amerikai kutató hívta fel a figyelmet egy 1927 és 1938 között
elvégzett kutatássorozat eredményeire alapozva.

Elton MAYO (1880-1949)
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Mayo és munkatársai ezt a – ma már klasszikusként emlegetett - kutatássorozatot a
chicagói Western Electric Company Hawthorne műveiben végezte, a vállalat vezetőinek
megrendelésére. Az első megbízás egy - akkor szokványos - rutinszerű vizsgálat
elvégzésére vonatkozott: arra kérték a kutatócsoportot, hogy határozzák meg az egyik
nagy szerelőcsarnok megvilágításának optimális szintjét. A munkakörnyezeti tényezők
és a teljesítmény összefüggése már akkor is közismert volt, a vezetők a teljesítmény
növekedését várták a kutatás eredményétől (→ → III. tanulmány 2. fejezete).
A kutatás a következő forgatókönyv szerint zajlott. A kutatócsoport kérésére az
üzemben kialakítottak egy kisebb termet, amelyben mérhetően változtatható volt a
megvilágítás intenzitása. A szerelőcsarnokból néhány 4-5 fős brigádot ide áthelyeztek (a
gépekkel együtt), akik a megszokott tevékenységüket ezen az új helyszínen végezték. A
teljesítményük a legyártott darabszám alapján mérhető volt (telefonközpont kapcsolókat
huzaloztak). A vizsgálat elején a kísérleti teremben beállították a szerelőcsarnok
szokásos megvilágításának szintjét, majd néhány hetes intervallumokban fokozatosan
emelték a megvilágítás intenzitásának szintjét. Mindeközben mérték a teljesítményt. A
beavatkozás a szokásos eredményhez vezetett: a javuló megvilágítás növekvő
teljesítménnyel járt együtt. E tendenciának egyszer csak vége szakadt: a megvilágítás
most már káprázást okozott, és ez negatívan befolyásolta a teljesítményt. Nyilvánvaló
tehát, hogy az előző megvilágítási szint tekinthető optimálisnak. A kutatócsoport tehát a
megbízásnak eleget tett. A vállalat vezetői azonban engedélyezték, hogy a kutatók személyes érdeklődésük alapján - a kutatási jelentés leadása után, kontroll vizsgálatot
végezzenek: az előző kutatási szakaszhoz hasonló ütemben elkezdték rontani a
megvilágítási szintet, és mérték a teljesítményt. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a
megvilágítás és a teljesítmény összefüggése szimmetrikus-e: a körülmények
rosszabbodásával egyre inkább romlik-e a teljesítmény? A kontrollvizsgálat nem várt
eredményhez vezetett: a megvilágítás intenzitásának csökkenése nem eredményezte a
teljesítmény csökkenését, vagyis a kedvező körülmények megszűnése után sem esett
vissza a termelés a korábbi szintre.
A „Hawthorne vizsgálat” adatainak elemzése, valamint a dolgozók körében később
felvett interjúk alapján a kutatók magyarázatot kaptak a kontroll vizsgálat nem várt
eredményére. Kiderült, hogy fokozatosan egy kedvezőbb munkaattitűd alakult ki a
kísérletben résztvevő munkások körében. Mivel a kísérleti termet egy megfigyelő és
nem egy felügyelő gondjaira bízták, az alkalmazottak szabadabban érezték magukat.
Hozzájárult ehhez, hogy szabadon megbeszélték velük a dolgokat, ami bizalmat
ébresztett bennük a vállalat iránt. Ennek következtében gyakoribbak lettek az
alkalmazottak közti megbeszélések, barátságosabbak a szociális kapcsolatok, a társas
tevékenységek a munkán kívül is folytatódtak. A kísérlet résztvevői
státusznövekedésként élték meg, hogy egy kísérlet részeseivé váltak („kiemelték” őket),
így - nagyobb erőfeszítéssel - meg akartak felelni a magasabb státuszhoz kapcsolódó
vélt elvárásnak.
A kutatócsoport egy később elvégzett vizsgálatában jól megragadható volt az ún.
informális norma kialakulása is. Ezt a vizsgálatot egy olyan részlegben végezték, ahol
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nemrégen egy új bérezési rendszert, az ún. csoportos darabbért vezettek be. Ez valójában
egy csoportos teljesítménybér, amelynek keretében nem az egyének, hanem az együtt
dolgozó brigádok kapták meg a teljesítményarányos bért, amelyet a brigád tagjai saját
belátásuk szerint osztották szét egymás között. A vállalat vezetősége azt várta ettől az új
rendszertől, hogy ösztönzőleg hat a teljesítményre. Valóban nőtt a teljesítmény, ám
korántsem a várt mértékben. Ráadásul egy idő után kialakult egy viszonylag állandó
teljesítményszint, amely hétről hétre azonos jövedelmet biztosított a csoportnak.
Mindeközben fokozott együttműködés volt tapasztalható a csoportban: a munkások
kisegítették egymást, ha egyiknek rossz napja volt, a másik pótolta a munkáját. Vagyis
kialakult egy hallgatólagos egyetértés az erőfeszítés kívánatos szintjében, amely hétről
hétre hasonló átlagos csoportteljesítményt eredményezett. Mindeközben kialakult egy
viszonylag egységes normarendszer a munkahelyi viselkedésre vonatkozóan. Ilyenfajta
normák jöttek a felszínre:
1. Nehogy túl sokat törődj a munkával, különben stréber leszel.
2. Nehogy túl keveset törődj a munkával, különben lógós leszel.
3. Nehogy olyasmiről beszélj a főnöknek, ami csoporttagot érintene, ha ezt teszed,
spicli leszel.
4. Ne nyüzsögj túl sokat, az „ő” emberük leszel.
A fenti rövid leírásból is kiderül, hogy Mayo és munkatársai már első vizsgálatukban is
látványosan hívták fel a figyelmet a társas tényezők munkahelyi viselkedést - köztük a
teljesítményt - befolyásoló szerepére. A még hosszú évekig folyó vizsgálatok egy újabb
tudományos irányzat, az „emberi kapcsolatok” (human relations) irányzat alapjait rakták
le. Ebben a szemléleti keretben igen sok gyakorlati haszonnal járó kutatási eredmény
született a XX. század második harmadában.
A Mayo kutatások eredményei megtermékenyítőleg hatottak a kísérleti
csoportkutatásokra is. A terepvizsgálatok során feltárt csoportjelenségeket neves kutatók
laboratóriumi körülmények között is elemezték. E kutatások alapvető célkitűzése az
volt, hogy a csoportban megjelenő egységesülési tendencia hátterében meghúzódó
pszichológiai tényezőket feltárják. Ezek közül Muzafer SHERIF (1935) és Solomon
ASCH (1951) klasszikus kísérleteit mutatjuk be.

Muzafer SHERIF (1906-1988)
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6.1. Muzafer Sherif: a konvergencia hatás
A társas befolyással kapcsolatos klasszikus kísérletében Muzafer Sherif a kísérleti
személyeket egy teljesen elsötétített szobában helyezte el. Körülbelül öt méteres
távolságból egyetlen és kicsiny álló fénypontot mutattak nekik. Ez a kivetített álló
fénypont, tájékozódási pont híján bizonyos amplitúdóval rezegni látszik. Ez valójában
egy a észlelési illúzió, amelyet a szakirodalom autokinetikus hatásként ismer. Sherif
megkérte kísérleti alanyait, hogy becsüljék meg a fény elmozdulásának mértékét,
nyilvánvalóan anélkül, hogy tájékoztatta volna őket az autokinetikus hatás lényegéről.
A kísérleti személyek fele első száz ítéletét egyedül hozta. Három következő napon
három további vizsgálatsorozatban vettek részt, ezúttal azonban kettes vagy hármas
csoportokban. A kísérleti személyek másik fele esetében az eljárást megfordították. Ők
először vettek részt a három csoportülésen, és ezután dolgoztak egyedül.
Azok a kísérleti személyek, akik először egyedül hozták ítéleteiket, nagyon hamar
kialakítottak egy szabványos becslést (egy személyes normát), és az ítéleteik e körül
ingadoztak. Ez a személyes norma stabil volt, de nagy különbségeket mutatott egyénről
egyénre. A kísérlet csoportszakaszában, amikor is különböző személyes normákkal
rendelkező emberek csoportban hoztak ítéletet, a csoporttagok ítéletei egy többékevésbé közös álláspont felé közeledtek – ez volt a CSOPORTNORMA. A fordított
eljárás során ez a csoportnorma alakult ki az első ülésen, majd azután fönnmaradt a
későbbi magányos üléseken is.
Ez a híres kísérlet azt mutatja meg, hogy amikor strukturálatlan és kétértelmű ingerrel
találkozunk, kialakítunk valamilyen stabil belső vonatkoztatási keretet, amelyhez képest
az ingert megítéljük. Amint azonban mások eltérő ítéleteivel szembesülünk, hamar
föladjuk ezt a vonatkoztatási keretet, hogy a másokéihoz igazítsuk. A mások
jelenlétében kialakult vonatkoztatási keret azonban továbbra is hatással van az egyén
ítéleteire akkor is, amikor a hatás forrása már nincs jelen. Persze lehet azt is mondani,
hogy az eredmény nem is annyira meglepő. Végül is normális, sőt jó alkalmazkodási
készséget sejtető dolog, hogy az emberek hagyják magukat befolyásolni mások
ítéleteitől, amikor a megítélt inger kétértelmű, vagyis bizonytalanok a saját ítéletükben.
De vajon akkor is konform módon alkalmazkodnának-e mások ítéleteihez, amikor azok
nyilvánvalóan helytelenek, amikor mások ítéletei tökéletesen ellentmondanak annak,
amit érzékszerveink és a fizikai valóság mond nekünk? Vajon továbbra is a társas
valóság győzedelmeskedik-e, vagy inkább a saját szemünknek hiszünk?
Feladat: A konformitás hatalmát nézze meg a YouTube-on. Üsse be a The power of
comformity keresőszót, vagy hívja be az alábbi címet:
http://www.youtube.com/watch?v=V1euWT3NZjY&feature=related
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6.2. Solomon Asch: a csoportnyomás

Solomon ASCH (1907-1996)
Az imént felvetett kérdés szolgált kiindulópontul egy sor híres konformitás-kísérlethez,
amelyet Solomon Asch végzett az 50-es évek elején. Első vizsgálatában Asch hét
egyetemi hallgatót kért meg arra, hogy vegyenek részt egy ún. vizuális diszkriminációs
kísérletben. Feladatuk meglehetősen egyszerű volt: a kísérleti szobában a vetítővászonra
egy diaképet vetített ki, amelyen csupán egy meghatározott hosszúságú vonal volt.
Utána 18-szor, sorozatban egy másik diakép is megjelent, amely három vonalat ábrázolt
(a sztenderd vonal képe a sorozat alatt mindvégig látható volt). A kísérleti személyeknek
azt kellett eldönteniük, hogy az adott három vonal közül melyik egyenlő hosszúságú
sztenderdvonallal. Az egyik összehasonlítandó vonal minden egyes próbán csakugyan
egyenlő hosszúságú volt a mintaként szolgáló vonallal, míg a másik kettő különbözött
(lásd az 5. ábrát). Némely próbákban mindkettő hosszabb vagy rövidebb volt,
némelyikben pedig az egyik hosszabb, a másik rövidebb. A próbák abban a tekintetben
is eltértek, hogy a helytelen vonalak milyen mértékben különböztek a mintaként
szolgáló vonaltói. Mindent egybevetve a feladat nyilvánvalóan nagyon könnyű volt. Ezt
az a tény is mutatja, hogy egy kontrollvizsgálat során, a 37 kísérleti személyből álló
kontrollcsoportból 35-en olyanok, akik egymagukban végezték el a feladatot, egyszer
sem hibáztak (egy személy egyszer, egy pedig kétszer hibázott). Tehát ha az összes
kísérleti személyt és az összes próbát tekintjük, akkor a kontrollhelyzetben
elhanyagolható (0,7 százalékos) volt a hibák aránya. Éppen ezért a kísérleti helyzetbe
sajátos nehezítő tényezőt iktattak be: beépített kísérleti személyeket alkalmaztak, akiket
megelőzően arra kértek, hogy hangoztassanak hamis véleményt.

5. ábra: Példa az Asch kísérlet ingerhelyzetére
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A kísérleti helyzetben a kísérleti személyeket félkörívben ültettek le, és arra kérték őket,
hogy fennhangon mondják meg ítéletüket abban a sorrendben, ahogyan ülnek, az egyes
pozíciótól a hetesig. A valóságban csupán egyetlen igazi („naiv”) kísérleti személy volt,
aki a hatodik helyen ült. Az összes többi a kísérletvezető beépített embere volt, és
minden egyes próba során egyhangúan egy előre meghatározott választ adtak. Hat
„semleges” próbában (az első két próbában, valamint négy továbbiban a hátralévők
próbák közül) a beépített emberek helyes választ adtak. A többi 12 „kritikus” próbában
egyhangúan egyetértettek valamelyik vonal hosszának helytelen megbecsülésében. A
semleges próbákat, különösen az első kettőt, azért vették bele a vizsgálatba, hogy
elkerüljék a „naiv” kísérleti személy gyanakvását. Rá kell mutatni arra, hogy az egész
kísérlet folyamán mind a kísérletvezető, mind a beépített emberek személytelenül és
formálisan viselkedtek, semmiféle meglepetést vagy negatív reakciót nem mutattak a
kapott válaszokra. Tulajdonképpen, ahogy várhattuk is, csupán a „naiv” kísérleti
személyek mutatták a nem semleges viselkedés legkülönbözőbb jeleit.
A kísérleti eredmények arra utalnak, hogy a hamis választ hangoztató egyhangú többség
markáns hatást gyakorol a „naiv” kísérleti személyre. A kontrollhelyzettel
összehasonlítva ugyanis a kísérleti személyek a csoporthelyzetben átlagosan közel 37
százaléknyi hibát követtek el. Nem minden kísérleti személy követett el ennyi hibát, ám
megfontolandó, hogy Asch 123 kísérleti személye közül csupán kb. 25 százalék nem
hibázott egyszer sem (a kontrollhelyzet 95 százalékához viszonyítva), és egy másik 28
százalék több hibát csinált (a 12 lehetséges válaszból), a fennmaradó kísérleti személyek
pedig 1-7 hibát ejtettek. Módszertani szempontból fontos világosan különbséget tennünk
a hibák százaléka és a befolyásolt kísérleti személyek százaléka között. Néha a
tankönyvek is összekeverik a két adatot: azt állítják, hogy a 37 százaléknyi hiba 37
százalék befolyásolt kísérleti személyt jelent. A fenti megkülönböztetés az értelmezés
szempontjából is fontos, mivel önmagában a hibaszázalék csupán tökéletlen képet ad a
kifejtett befolyás mértékéről (nem mond semmit e befolyás megoszlásáról).
Lényegében hasonló eredményeket kaptak számos más alkalommal is, más kísérleti
személyeket és más feladathelyzetet alkalmazva. 1994-ig 133 angol nyelvű
közleményben ismételték meg Asch klasszikus kísérletét. Évente több mint három új
vizsgálat született 40 éven keresztül. A résztvevők az esetek 29%-ban konform választ
adtak.
Összességében a konform viselkedés pszichológiai hátteréről az alábbi álláspont
fogalmazódik meg a szakirodalomban:
1. Amikor az embereknek mások jelenlétében kell valamilyen véleményt
mondaniuk, akkor két dologra ügyelnek: helyesen akarnak ítélni, és jó benyomást
akarnak tenni a többiekre.
2. Annak meghatározására, hogy mi a helyes, az embereknek két információforrás
áll a rendelkezésükre: amit az érzékszerveik és a fizikai valóság jelez, és amit
mások mondanak.
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3. Az emberek életük folyamán meg tanulták becsülni mindkét információforrás
értékét. Számos alkalommal tapasztalták meg annak adaptív értékét, ha ítéleteiket
és viselkedésüket saját valóságképükre alapozzák. Másrészt nagyon sok minden
abból, amit a valóságról megtudtak, másoktól kapott információkon alapul. Ám a
mások ítéleteire épülő tapasztalatok is nagyon gyakran adaptívnak bizonyulnak.
4. A konformitás helyzet szembeállítja a fent megnevezett két információforrást és
az elé a konfliktus elé állítja az egyént, hogy válasszon a két - elvben megbízható információforrás közül.
5. Ha az egyén konform, akkor azt mondjuk, hogy az információs befolyás alá
került: azért adja be a derekát, mert a többiek ítéletében jobban bízik, mint a
sajátjában.
6. Van azonban egy másik ok is, ami arra készteti az embert, hogy engedjen a
csoport nyomásának. Mivel számos igényünk kielégítésében másoktól függünk,
fontos, hogy a lehető legjobban kedveljenek bennünket. Amennyiben
várakozásaink szerint a nézeteltérés oda vezethet, hogy nem fognak kedvelni
minket, akkor ez normatív okból indít bennünket arra, hogy konform módon
alkalmazkodjunk mások ítéleteihez.
7. Az a fajta konformitás, amelyet a kedveltség iránti vágy mozgat, a normatív
befolyásnak tulajdonítható.
8. Tehát az információs és a normatív befolyás az a két fő mechanizmus, amelyen
keresztül a csoport kifejti hatását tagjaira.
Az eddig tárgyalt kutatási eredmények alátámasztani látszanak azt a köznapi
feltételezést, amelyet kollektív bölcsesség paradigmának neveznek. Eszerint a csoportok
megfontoltabb, bölcsebb ítéletet hoznak, a szélsőséges egyéni álláspontok a társas
befolyás révén az átlagos felé módosulnak, a túl óvatosak pedig a felbátorodnak (v.ö.
konvergencia hatás). A XX. század harmadik harmadában azonban olyan kutatási
eredmények születtek, amelyek a kollektív bölcsesség paradigma korlátaira hívták fel a
figyelmet. Az alábbiakban két olyan csoportjelenséget mutatunk be (a csoportpolarizácó
és a csoportgondolkodás), amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy - bizonyos
feltételek fennállása esetén a csoportok kevésbé megfontoltabbak, mint az egyének.

6.3. Csoportpolarizáció
J.A.F. Stoner a hatvanas években több kutatást végzett a csoportok kockázatvállalására
vonatkozóan. Kiinduló hipotézise az volt, hogy (a kollektív bölcsesség paradigmának
megfelelően) a csoportok a kockázatvállalásban is megfontoltabbak lesznek, mint az
egyének.
A kutatáshoz Kogan és Wallach ún. választási dilemma kérdőívét használta fel. A
kérdőív a kockázatvállalási hajlandóságot méri. 12 választási helyzet mutat be,
amelyeknek szerkezete azonos: mindegyik 2 választási alternatívát tartalmaz: az egyik
választási lehetőség nagy valószínűséggel sikeres, de alacsony az értéke, a másik pedig,
amely sokkal vonzóbb, de valószínűleg kevésbé sikeres. A kísérleti személynek, aki a
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főszereplő képzeletbeli tanácsadója, meg kell adnia a siker valószínűségének azt a
minimumát, amely mellett még javasolná az utóbbi, kockázatos változatot.
Feladat: Stoner kutatásának egyik dilemmája röviden a következő volt: Képzelje el,
hogy Ön egy futballcsapat edzője. Csapata jelen pillanatban döntő mérkőzést játszik.
Még tíz perc van hátra a mérkőzés idejéből. Az eredmény most döntetlen. A döntetlen
megőrzésére buzdítsa-e a csapatot, vagy pedig a kockázatos másik alternatívát
preferálja? A sikernek milyen valószínűsége mellett buzdítaná támadásra a csapatot?
Stoner kísérletében a kísérleti személyek először külön-külön töltötték ki a kérdőívet
(előzetes egyéni döntés) azután a kísérletvezetők a válaszadókat 5 fős csoportokba
rendezték, és arra kérték a csoportokat, hogy minden egyes tételt újra vitassanak meg
egymás között és próbáljanak egyetértésre jutni (csoportdöntés), végül a csoportdöntés
után újra egyénileg kapták meg a vizsgálati személyek a kérdőívet. A kísérletvezetők azt
kérték tőlük, hogy gondolják át újólag a javaslataikat és becsüljék újra a
valószínűségeket (utólagos egyéni döntés).
A kísérleti eredmények a kiinduló hipotézissel ellentétes tendencia megjelenésére
utaltak: a csoportdöntés valamint az utólagos egyéni döntések átlaga nagyobb
kockázatvállalási hajlandóságot jelenítettek meg, mint az előzetes egyéni ítéletek átlaga.
(A csoportok és utólag az egyének úgy döntöttek, hogy kisebb siker-valószínűség
mellett is vállalni kell a vonzó alternatívát). A tendenciát a kutatók a KOCKÁZATOS
DÖNTÉS FELÉ TOLÓDÁS (risky shift) jelenségének nevezték el.
De miért is a szélsőség irányában tolódnak el a döntések a „választási dilemmák”
esetében? Miért nem az átlag felé tendálnak a válaszok (v.ö. kollektív bölcsesség)?
Vajon a dilemmák szemantikai tartalma, esetleg a tartalom valamely más vonatkozása
okolható a kockázateltolódás jelenségének megjelenéséért? Serge Mocovici, francia
kutató amellett érvelt, hogy az eltolódás minden olyan döntési probléma esetén várható,
amely a csoporttagok számára nagy jelentőséggel bír, amely nagyfokú elköteleződést, és
erős érzelmeket vált ki a döntéshozókban. Ebből az következik, hogy minden olyan
esetben, ha a döntési probléma a döntéshozók személyes attitűdjeibe ágyazódik szélsőségesebb ítéletekre számíthatunk. A jelenségre tehát nemcsak kockázatvállalást
magába foglaló döntéseknél számíthatunk, ezért Moscovici - általánosabban CSOPORTPOLARIZÁCIÓS HATÁS-ról beszél. E magyarázó hipotézis érvényességét
Moscovici kísérleti eredményekkel támasztotta alá.

Serge MOSCOVICI (1925- )
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Kísérleteiben az eredeti kísérleti elrendezést alkalmazta (előzetes egyéni döntés csoportdöntés - utólagos egyéni döntés). A döntési probléma azonban lényegesen eltért
attól, mint amelyeket a választási dilemma kérdőív tartalmazott. A kísérleti
személyeknek (francia diákok) attitűd kérdőívet kellett kitölteniük de Gaulle elnökre
vonatkozóan (egy másik kísérleti helyzetben pedig az észak-amerikaiakkal
kapcsolatban). Ahogyan általában az attitűd kérdőíveknél megszokott, a jelen esetben is
azt kellett a kérdőíven rögzíteni, hogy mennyire értenek egyet olyan ítéletekkel, mint
például: „De Gaulle túl öreg ahhoz, hogy sikerrel végezze nehéz politikai munkáját”
(vagy „az amerikai gazdasági segítséget mindig arra használják, hogy politikai nyomást
fejtsenek ki”). E két kísérleti helyzet mellett Moscovici bevezetett egy harmadikat is. E
harmadik helyzetben a személyek ugyanazon tételekre válaszoltak, mint az elsőben vagy
a másodikban, csakhogy ebben a helyzetben már nem kellett a tételek tartalmával
kapcsolatos egyetértésüket kifejezniük. Egy ún. Thurstone-típusú ítélőskálán pusztán azt
kellett egy 7 fokozatú skálán jelezniük, hogy a tételek tartalma önmagában véve
kedvező vagy kedvezőtlen de Gaulle-ra nézve (vagy pedig a második helyzetben: az
amerikaiakra nézve) (→ a Thurstone-skála leírása az I. tanulmány 5.3.1. alfejezetében
található). Az első két helyzetben az egyetértés mértékét kellett egy 7 fokozatú skálán
megjeleníteni, e harmadik helyzetben azonban a fokozatok más értékelést fejeztek ki: az
első fokozat pl. azt jelezte, hogy a tétel nagyon kedvezőtlen volt de Gaulle-ra, a hetedik
pedig, hogy teljességgel kedvező volt rá nézve. Ily módon igyekezett Moscovici kivonni
a helyzetből a személyes viszonyulásmódot, az érzelmileg is átszínezett
elkötelezettséget.
Az első két kísérleti helyzetben Moscovici a korábbi kísérletek eredményeivel összeillő
válaszokat kapott: vélemény eltolódást regisztrált, mégpedig a szélsőség irányába. A
vita eredményeként a kísérleti személyek szélsőségesebb attitűdöket nyilvánítottak: a de
Gaulle iránti attitűd, amely enyhén pozitív volt a vita előtt, pozitívabbá vált a csoportvita
után; ez a változás fönnmaradt az utólagos egyéni döntéseken is. Az amerikaiak iránti
attitűd hasonló polarizációs mintát mutatott, csak éppen negatív irányban; az eredeti
enyhén negatív attitűd a vita után negatívabbá vált. A 3. helyzetben a csoportdöntés és
az utólagos egyéni döntések nem mutattak Ilyen erős eltolódást. Az eredmények tehát
alátámasztják a személyek elkötelezettségének hatására vonatkozó hipotézist: a
polarizáció erősebb, ha a személyek saját attitűdjeiket vitatják meg (1. és 2. helyzet),
mint amikor olyan ítéletről van szó, mely kevéssé kötelezi el őket (3. helyzet).
Összegezve a csoportpolarizációra vonatkozó kísérleti eredményeket, az alábbiakat kell
kiemelnünk:
1. A döntések bármilyen problémára is vonatkozzanak, abban a pillanatban
polarizálódnak, ha valamilyen jelentőségük van, ha elkötelezik az egyéneket.
2. Az elkötelezettség függ a döntés tárgyához való viszonyulás érzelmi
intenzitásától, a döntés tárgyához kapcsolódó értékektől.
3. A csoportpolarizáció függ az elkötelezettség csoporton belüli megoszlásától is:
minél eltérőbbek a csoportot alkotó egyének kiinduló álláspontjai, a csoportos
döntés eredménye annál polarizáltabb lesz.
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4. Minél intenzívebb az elkötelezettség, annál nagyobb mértékű lesz a polarizáció
(ezt már inkább extremizációnak kellene nevezni).

6.4. Csoportgondolkodás
Mivel a valóságban gyakori, hogy olyan csoportok hoznak döntést, amelyeknek tagjai
érzelmileg elkötelezettek, hasonlóképpen gondolkodnak (tanácsadó testületek,
bizottságok, esküdtszékek, kormányok), a csoport-polarizációra vonatkozó kutatásoknak
messzire ható következményei vannak. A szóban forgó folyamatok csakugyan
vezethetnek olyan csoportokhoz, amelyek helytelen, hibás, sőt a legrosszabb esetben
katasztrofális döntéseket hoznak.
Irving Janis, a Yale Egyetem professzora l972-ben megjelentetett egy könyvet , amely
„A csoportgondolkodás áldozatai” címet viselte (Janis, I.L.: Victims of Groupthink: A
Psychological Study of Foreign-policy Decisions and Fiascoes. Boston, Houghton
Mifflin, 1972). Ebben - a ma már klasszikus műben - politikai és katonai döntéseket
elemzett, amelyek drámai módon illusztrálják azt a végtelen ostobaságot, amelyet ezek a
csoportok voltak képesek produkálni, annak ellenére, hogy tagjaik rendkívül
„intelligens" emberek voltak. Talán a legismertebb példa az 1961-es disznó¬öbölbeli
invázió. Kennedy elnök és tanácsadóinak egy kis csoportja úgy határozott, hogy egy
viszonylag kis kubai emigráns csoportot küldenek a kubai tengerpart megszállására az
amerikai légierő támogatásával. Minden rosszul alakult, és napokon belül a
megszállókat megölték vagy foglyul ejtették. Csoportként hogyan is lehettek Kennedy
és tanácsadói ennyire ostobák, amint azt később egyébként maguk is bevallották?!

Irving JANIS (1918 – 1990)
Janis alapos elemzésnek vetette alá az összes rendelkezésre álló dokumentumot, és
utólagos interjúkat is készített. Ezek alapján azt bizonyította, hogy a döntést hozó
csoport a csoportpolarizáció szélsőséges formájának esett áldozatául. Ezt a szélsőséges
formát CSOPORTGONDOLKODÁS-nak nevezte el. Csoportgondolkodásról akkor
beszélünk, amikor hasonló gondolkodású emberek nagyon összetartó csoportjának
döntési folyamatán annyira eluralkodik az egyetértésre törekvés, hogy annak a valóság
helyes megítélése látja kárát. Janis feltevése szerint ezt a folyamatot a következő
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feltételek erősítik: a döntést hozó csoportban nagy a kohézió; el vannak szigetelve
alternatív információ-forrásoktól; és a csoport vezetője egyértelműen egy bizonyos
megoldásra hajlik. Ezen előfeltételek megléte esetén olyan csoportvita alakul ki, amelyet
áthat a csoportgondolkodás szelleme.
A csoportgondolkodás tehát egy szimptóma (tünet együttes), amelynek Janis az alábbi 8
tünetét azonosította:
1. A legtöbb, vagy az összes tag által osztott sebezhetetlenség illúziója, amely túlzó
optimizmussal jár és végletesen nagy kockázatok vállalására bátorít (magyar azt
mondaná: „mi vagyunk a Janik”).
2. A racionalizálásra tett kollektív erőfeszítés, abból a célból, hogy csökkentse az
olyan figyelmeztetések jelentőségét, amelyek esetleg rábírhatják a tagokat arra,
hogy még egyszer átgondolják előfeltevéseiket, mielőtt újra rábízzák magukat a
múltbeli döntéseik megszokott sémáira. („Ilyenkor úgy szoktunk dönteni,
hogy…”).
3. A csoport belső moralitásába vetett feltétlen hit arra készteti a tagokat, hogy
figyelmen kívül hagyják döntéseik etikai vagy morális következményeit.
4. A riválisok es ellenfelek sztereotip megítélése, miszerint túlságosan gonoszak
ahhoz, hogy a tárgyalásra irányuló őszinte próbálkozásaikat komolyan lehessen
venni, vagy túl gyengék és buták ahhoz, hogy bármilyen kockázatos kísérletnek
ellenálljanak.
5. Nyílt csoportnyomás azokra a csoporttagokra, akik a csoport preferált
véleményével ellentétes véleményt próbálnak megfogalmazni. A csoport
megtorol minden olyan véleményt, amely ellentétes azzal, ami minden lojális
csoporttagtól elvárható. (Fellépés az ún. „fekete bárányokkal” szemben.)
6. A nyíltan hangoztatott csoport konszenzustól eltérők öncenzúrája, amely minden
egyes tag azon hajlandóságát tükrözi, hogy önmaga számára minimalizálja
kétségeinek és ellenérveinek fontosságát. („Ne szólj szám, nem fáj fejem”).
7. Az egyöntetűség illúziója a többség véleményéhez konform ítéletek tekintetében
(ami részben a deviánsak öncenzúrájából ered, és az a hibás hiedelem súlyosbít,
hogy „a hallgatás beleegyezés”).
8. Az önjelölt gondolatrendőrök felbukkanása, akik a csoportot megvédik azoktól a
kellemetlen információktól, amelyek szétzúznák a csoport döntéseinek
hatékonyságáról és moralitásáról elfogadott önelégült vélekedéseket.
Az ilyen eljárás végső kimenetele egy olyan döntés, amelyet mindenki támogat, ám
egyáltalán nem kielégítő. Ennek hátterében az áll, hogy a csoportban akadályozva voltak
az eredményes döntést megalapozó, az ésszerű és kiegyensúlyozott információ-kereső és
információ-feldolgozó folyamatok. Janis úgy fogalmaz, hogy a csapatszellem oltárán
feláldozták a döntési hatékonyságot. (Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a
csoportgondolkodás tünetei elsősorban az ún. „jó” csoportokban erősödnek fel,
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olyanokban, ahol nagy az összetartás, a csoportkohézió, és a csoport számára nagyon
fontos az, hogy ezt a jó csapatszellemet fenntartsák.)
Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne váljunk a csoportgondolkodás áldozataivá?
Tehet-e valamit a vezető ennek érdekében? Hogyan kellene a vezetőnek viselkednie?
Előnyös lenne-e, ha a csoportban az ördög ügyvédje is jelen lenne? Milyen előnyök
származhatnának abból, ha a csoporttagok egymástól függetlenül és egyénileg leírnák
személyes gondolataikat és érveiket?
Janis az alábbi 6 pontban foglalta össze a vezetők számára a csoportgondolkodás
tüneteinek semlegesítésére vonatkozó javaslatait. Ezeket főként olyan döntéshozó
csoportokban szükséges alkalmazni, amelyekben nagy jelentőségű, az intézményi
politikát meghatározó döntések születnek.
1. A vezetőnek, amikor a csoport számára a döntéshozatal szükségességét kijelöli,
ahelyett, hogy preferenciákat és kezdeti várakozásokat fogalmazna meg,
pártatlannak kell lennie.
2. Kezdetben a döntést hozó csoport minden egyes tagját a kritikus értékelő
szerepével kell felruházni, ezzel buzdítva a csoportot arra, hogy az ellen
vetésekhez és a kétségek felvetéséhez kedvező légkört alakítson ki.
3. Minden olyan ülésen, amelyen az intézményi politika alternatíváinak elemzését
végzik el a csoportban, egy vagy több tagnak fel kell vállalnia az ördög ügyvédje
szerepét.
4. Azon periódus alatt, amikor az intézménypolitika alternatíváinak részletes
elemzése folyik, előnyös, ha az egyes alternatívákat elkülönült kiscsoportokban
vizsgálják meg.
5. Amennyiben a döntési probléma a rivális szervezetekkel vagy egyéb más külső
csoportokkal való kapcsolatot is érinti - külön ülésszakon kell foglalkozni a tőlük
érkező információkkal, a velük szemben javasolt viselkedés forgatókönyvével.
6. Miután kialakult a konszenzus a választandó alternatívát illetően, a csoportnak
egy „második esély” találkozót érdemes tartani, amelyen a zt várják a tagoktól,
hogy gondolják újra végig az egész döntési problémát, fejtsék ki a fennmaradó
kétségeiket. A végső döntés csak ezt követően szülessen meg.

6.5. A tekintély társadalmi befolyása - Milgram engedelmeskedési kísérlete
Az előzőekben bemutatott különböző társas befolyásolási jelenségeknek több közös
tulajdonságuk van. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a befolyás forrásának és
célpontjának a tipikus esetekben egyenrangú státusuk van; a befolyásoló forrás által
kifejtett nyomás inkább burkolt, mint nyílt; és a forrás nem tesz kísérletet arra, hogy
közvetlenül ellenőrizze vagy szankcionálja a befolyás célpontjának az ellenállását. Asch
kísérleteiben például az összes kísérleti személy egyetemi hallgató volt, a többség
csupán nagyon burkoltan fejtett ki nyomást (pusztán azáltal, hogy olyan véleményt
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hangoztatott, ami eltért a kísérleti személyétől), és a kísérleti személy válaszai soha nem
vezettek semmiféle explicit negatív reakcióra a többség részéről.
Ettől egészen eltérő befolyásolási helyzetet teremt az, amikor a befolyás forrásának
magas a státusa, nyíltan parancsot ad a személynek, hogy olyan magatartást tanúsítson,
amelyet az magától nem tenne, sőt amivel szemben erős ellenérzései vannak. Továbbá a
befolyás forrása folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az illető csakugyan végrehajtjae az adott utasításokat. Pontosan ilyen helyzetet teremtett híres és egyszersmind hírhedt
vizsgálatsorozatában Stanley Milgram az engedelmeskedéssel kapcsolatban.

Stanley MILGRAM (1933–1984)
Újsághirdetés útján Milgram önkénteseket toborzott, hogy négy dollár fizetségért
vegyenek részt egy tanulási és emlékezeti vizsgálatban. A kísérlet résztvevői húsz és
ötven év közöttiek voltak, és szinte minden foglalkozási ág jelen volt. A kísérleti
személy, amikor a laboratóriumba érkezett, megismerkedett a kísérletvezetővel,
valójában egy harminc körüli biológiai tanárral, és egy másik „kísérleti személlyel”, aki
valójában a kísérletvezető beépített embere volt. A kísérletvezető elmagyarázta, hogy a
vizsgálat a büntetésnek a tanulásra kifejtett hatásával foglalkozik, és hogy a kísérleti
személyek egyike lesz a „tanár”, a másik a „tanuló”. Sorsot húztak, és a valódi kísérleti
személy lett a tanár. A tanárt (a valódi kísérleti személyt) és a tanulót (a beépített
személyt) egy-egy szomszédos szobába kísérték, ahol a tanulót egy székhez szíjazták és
elektródokat rögzítettek a csuklójára, mivel az alkalmazott büntetés elektromos áramütés
volt. A kísérletvezető elmondta, hogy az áramütések rendkívül fájdalmasak lehetnek, de
nem okoznak tartós károsodást.
Ezután a tanárt bevezették saját szobájába, ahol megkapta az eligazítást. A tanulási
feladat páros asszociációs tanulás volt; valahányszor a tanuló helytelen választ adott, a
tanárnak áramütéssel kellett büntetnie, ami 15 voltnál kezdődött, és az áramütés
erőssége 15 volttal emelkedett minden újabb hibánál. E célból a tanárnak egy
áramütésgenerátort kellett használnia, amelyen 30 nyomógomb volt, mindegyiknél
feltüntetve a megfelelő áramerősség (15 volttól 450 voltig).
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A kísérleti személynek több fölirat jelezte egyértelműen az egymást követő áramütési
szintek jelentését: a címkék az enyhe áramütéstől (60 voltig) a közepes áramütésen (120
voltig) és az erős áramütésen (180 voltig) keresztül vezettek, majd folytatódtak a nagyon
erős áramütéssel (240 voltig), az intenzív áramütéssel (300 voltig), a rendkívül intenzív
áramütéssel (360 voltig) és a „vigyázat: súlyos áramütés”-sel (420 voltig). Az utolsó két
áramütésszintnél „XXX” jel állt. Az áramütésgenerátor több további tulajdonsága is
határozottan „valóságosnak” tűnt. Továbbá az áramütések valóságos voltának
demonstrálása céljából maga a tanár is kapott egy 45 voltos mintaáramütést.
Ezután elkezdődhetett a tanulási feladat. A beépített személyt (a „tanulót”) a
kísérletvezető előzetesen arra kérte, hogy sokszor hibázzon, s ezáltal „kényszerítse” a
valódi kísérleti személyt, hogy egyre erősebb áramütéseket adjon. Ha ez utóbbi, a
„tanár” habozott vagy megtagadta az áramütést, a kísérletvezető nógatta, hogy folytassa.
E nógatásnak négy fokozata volt:
1.
2.
3.
4.

„Kérem, folytassa!”
„A kísérlethez szükség van arra, hogy folytassa!”
„Rendkívül lényeges, hogy folytassa!”
,,Nincs más választása, folytatnia kell!”

A kísérlet akkor ért véget, amikor a kísérletvezető noszogatása ellenére a kísérleti
személy megtagadta a folytatást, vagy ha három áramütést adott a legmagasabb
intenzitásúból.
Mielőtt az eredményeket bemutatnánk, hozzá kell tennünk, hogy a kísérleti személy
nem csupán a kísérletvezető nyílt befolyásának volt kitéve; a tanuló egyre fokozódó
nyílt könyörgésével is szembekerült. Míg a kísérleti személy eleinte csak kisebb
horkantásokat hallott az áldozat részéről (75 volttól 105 voltig), 120 voltnál az áldozat
elkezdett kiabálni, ahogy az áramütések fájdalmasabbakká váltak. Ahogy tovább
haladtak a sorozatban, kétségbeesett üvöltésbe kezdett: azt ordította, hogy engedjék ki,
nem bírja már tovább a fájdalmat. Egy adott ponttól kezdve megtagadta a válaszadást,
de a kísérleti személynek továbbra is áramütést kellett adnia, mivel „a nem válasz is
helytelen válasznak minősült”.
Milgram kísérleti személyeinek szembe kellett nézniük a tekintélytől származó nyomás,
az áldozattól származó nyomás és saját belső énjük nyomása konfliktusával. Miként
reagáltak vajon ebben a helyzetben? Milgram maga is meglepődött, mikor azt
tapasztalta, hogy kísérleti személyeinek 62,5 százaléka folytatta az áramütések adását
egészen a legmagasabb szintig. Az átlagos legmagasabb áramütés szint 368 volt lett.
A „tudomány emberének” (vagyis a kísérlet vezetőjének) tekintélye elegendő volt, hogy
legyőzze azokat a belső erőket (lelkiismeret) és a külső hatásokat (az áldozat kiáltásai),
amelyek engedetlenségre indíthatták volna. Milgram kísérleti személyei talán „gonosz"
emberek voltak? Minden bizonyíték ez ellen szól. Először is, a kísérleti személyek
magatartása a kísérlet folyamán egyértelműen bizonyítja a súlyos konfliktust, amelyet
átéltek. Rendkívül feszültek és idegesek voltak, verejtékeztek, ajkukba haraptak és
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összeszorították az öklüket. Továbbá egy kontrollhelyzet, amelyben a kísérleti
személyek maguk választhatták ki, hogy milyen áramütés szintet tartanak megfelelőnek,
azt mutatta, hogy 40 emberből csak kettő lépte túl a 150 voltos szintet, 28 pedig
sohasem ment túl 75 volton.
Világos, hogy Milgram kísérleti személyei nem voltak szadisták. Nyilvánvalóan a
szituációs tényezők erejénél fogva viselkedtek úgy, ahogy viselkedtek. Alapkísérletének
változataiban Milgram arra volt kíváncsi, hogy ezeknek a szituációs tényezőknek
mekkora a hatásuk.
Az eredményt befolyásoló szituációs tényező lehet az áldozat (a „tanuló”) fizikai
(érzelmi) közelsége. Éppen ezért, a különböző kísérleti változatokban ezt négy
különböző kísérleti elrendezéssel manipulálta. Az első helyzetben az áldozat erőteljesen
verte a közfalat a tanár szobájánál, a második helyzetben hallani lehetett, ahogy sír és
kiáltozik (ahogy erre korábban már utaltunk). Két további helyzetben a kísérletvezető és
az áldozat azonos szobában volt. Ezek egyikében a kísérleti személy nemcsak hallotta,
hanem látta is az áldozatot. Az utolsó helyzetben a kísérleti személynek magának kellett
az áldozat kezét az áramütést adó lemezen tartani. A maximális engedelmeskedés a
kísérleti alanyok magas 65 százalékától az alacsony (?) 30 százalékáig terjedt.
Sokan hajlanak arra, hogy az engedelmeskedés különböző szintjeinek hátterében eltérő
személyiségprofilokat feltételezzenek. Milgram elemzése erre is kitért, ám az adatok azt
bizonyítják, hogy a személyiségtényezők nem okoznak nagy különbséget. Elemzései
csupán csekély eltéréseket találtak férfiak és nők között, a különböző szakmákban
dolgozó emberek között, vagy azok között, akik a személyiség kérdőíveken eltérő
eredményt mutattak.
Feladat: Üsse be Milgram nevét a YouTube keresőbe, vagy kísérletét nézze meg az
alábbi web-oldalon:
http://www.experiment-resources.com/stanley-milgram-experiment.html

7. Ellenőrző kérdések
1. Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos csoportok között?
2. Mi az eredménye a csoportban az ún. differenciálódási folyamatoknak?
3. Mit vizsgál a szociometria?
4. Mi az ún. többszempontos szociometria lényege?
5. Melyek a csoport érettségének szintjei?
6. Milyen magatartás jellemző a Lewin-féle vezetési stílusokra?
7. Mi a különbség a személyreorientált és a feladatraorientált vezetői attitűd között?
8. Melyek a Fiedler-féle vezetési kontingencia -modell dimenziói?
9. Melyek a Hersey-Blanchard vezetési kontingencia-modell fő változói?
10. Melyek a Mayo-féle kutatások főbb eredményei?
11. Mi az ún. kontingencia hatás lényege?
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12. Mi a pszichológiai háttere a konform viselkedésnek?
13. Mit nevezünk csoportpolarizációnak? Milyen feltételek mellett számíthatunk
megjelenésére?
14. Melyek a csoportgondolkodás tünetei?
15. Melyek Milgram kísérletének legfőbb tanúságai?
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III. A MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK
VÁZLATA (Kovács Zoltán)
A pszichológia a XIX. század második feléig a filozófia, a szépirodalom dédelgetett
gyermeke volt. Ekkor azonban önállósodott és hagyományosan 1879-re (a Wilhelm M.
WUNDT által alapított lipcsei kísérleti pszichológiai laboratórium megszületésének
évére) teszik a modern pszichológia megszületésének időpontját. A születési éven
természetesen lehet vitatkozni. Tény azonban, hogy a modern pszichológia - az,
amelyikről ebben a kötetben is szó van - céljaiban, módszereiben és jellegében
egyaránt élesen különbözött múltbéli elődjétől. A változás leglényegesebb vonása,
hogy a pszichológia a kifejezés legszigorúbb értelmében kísérleti tudománnyá vált.
Mindenekelőtt meglátszott ez abból, hogy milyen kérdéseket vetett fel. Ezek a
kérdések pontosan körülhatárolhatók, tapasztalati úton vizsgálhatók voltak: pl.
mekkora időre van szükség, hogy egy külső inger mozgásos reakciót eredményezzen?
Az ingerek nagyságában, erősségében mekkora eltérésre van szükség, hogy az
érzékelés számára megkülönböztethetők legyenek stb.

Wilhelm WUNDT (1832-1920)
A modern szakirodalomban gyakran nevezik a Wundt előtti korszak „pszichológusait”
„karosszéki pszichológusoknak”, utalva arra, hogy karosszékben, - elsősorban
önmegfigyelés révén - igyekeztek a pszichés jelenségek törvényszerűségeit feltárni. A
modern pszichológiától mi sem volt idegenebb - már születése pillanatában is - mint a
karosszéki szemlélődés. Már a korai kutatók is úgy érezték, hogy találkozójuk van a
gyakorlattal. Ez egyáltalán nem volt illúzió. A századforduló tudományos, technikai
haladása és társadalmi körülményei egész sereg kérdésben vártak segítséget a fiatal
tudománytól. Nagy problémák jelentkeztek a nevelésben, az orvostudományban,
reklámban, a társas kapcsolatokban stb.. Egyáltalán nem meglepő, hogy már igen
korán találunk nyomokat, amelyek a pszichológiának a munka világa felé fordulására
utalnak.
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1. A pszichotechnika
A munkapszichológia kialakulására különösen sürgetően hatott a „tudományos”
vállalatvezetés (Scientific Management), kiváltképpen F. W. Taylor és legkiválóbb
követőinek tevékenysége. Taylor munkásságának jelentőségét ma már senki sem
vitatja. Igaz, sokan hangsúlyozzák a taylorizmus kétarcúságát: egyrészt a munkások
gátlástalan kihasználásának eszközét látják benne, másrészt kiemelik a taylori
szemléletmód forradalmi jelentőségét a technika fejlődésében. Már maga Taylor is
elismerte, hogy életművének lényege nem az alkalmazott módszerekben, hanem a
megváltozott szemléletmódban keresendő. Ennek a szemléletmódnak legfontosabb
eleme az volt, hogy felfedezte a termelés alapvető determinánsai között a műszaki és
gazdasági mellett az emberi tényező jelentőségét is. Taylor nem egyszerűen csak
hangsúlyozta az ember szerepének jelentőségét a termelésben, hanem e tényező
szakszerű kezelését sürgette. Egyértelműen leszögezte, hogy az emberi munka helyes
megtervezése, a megfelelő személyek kiválogatása stb. speciális ismereteket igényel.

Frederick Winslow TAYLOR (1856 - 1915)
Az ipari szakemberek egy része komolyan felfigyelt az emberi tényezővel kapcsolatos
problémákra és megjelent a tudományos vizsgálatok igénye. Ezeknek az igényeknek
kívánt megfelelni a pszichotechnikai iskola. Megalapítója Hugo Münsterberg volt, egy
Németországból Amerikába települt pszichológus. Lényegében őt tekinthetjük a
munkapszichológia első valódi teoretikusának, könyvét (The psychology of industrial
efficiency 1913, magyarul: Az ipari hatékonyság pszichológiája) pedig az első valódi
ipari pszichológiai szakmunkának. Münsterberg jelentőségét nem egyszerűen abban
kell keresnünk, hogy szisztematikusan kifejtette az ipar és a pszichológia egymáshoz
közelítésének elvi alapjait, valamint, hogy széles körű konkrét hozzájárulást is nyújtott
a kutatásokhoz, hanem mindenekelőtt abban, hogy kidolgozta azt a tudományos
koncepciót, amely pszichotechnika néven a munkapszichológia történetének első
fázisában a kutatás és az alkalmazás uralkodó szemléletévé vált.
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Hugo MÜNSTERBERG (1863-1916)
A pszichotechnika merész célt tűzött ki maga elé: valamiféle technika kifejlesztését a
pszichológiai ismeretek felhasználásával. A pszichotechnikusok lényegében azt a
felfogást képviselték, hogy a pszichológiai ismeretek éppen úgy lehetnek egy
sajátságos technika alapjai, mint azok, amelyeket a fizikából, vagy a kémiából
nyerünk.
Münsterberg kezdeményezése nagy hatást gyakorolt számos pszichológus
munkásságára. Kiváló kutatók, mint Moede, Giese vagy Lippman, kifejlesztették a
pszichotechnika gazdag, részletes inventárát. Kutatásaik három nagy kérdéskör köré
szerveződtek:
1. Amennyiben bizonyítható, hogy az egyének munkavégzése között lényeges
eltérés van attól függően, hogy egy adott munkatevékenység elvégzésének
követelményei mennyiben vannak összhangban az egyén tulajdonságjegyeivel hogyan tudjuk feltárni ennek az összhangnak a jelenlétét, illetve hiányát? A
kérdés az alkalmasság elbírálásának, a személyzet kiválasztásának
problematikájába torkollik (→ → a kiválasztás pszichológiáját a IV.
tanulmányban fejtjük ki).
2. Mivel általában többféle mozgás eredményezheti ugyanazt a cselekvést, hogyan
határozhatjuk meg azt a mozgást, amelyik az adott cselekvést
legeredményesebb formájában (leggyorsabban, legkevesebb hibával,
legbiztonságosabban stb.) valósítja meg? A kérdés a munka-tevékenység
racionalizálására irányul.
3. Bizonyítható-e, hogy a tárgyi környezet (pl. a zaj, megvilágítás stb.) és a
munkavégzés élettani feltételeinek változásai befolyásolják a teljesítmény
alakulását? Ha igen, milyen mértékben? Hogyan alakíthatók ezek a tényezők a
megfelelő teljesítmény elérése érdekében?
Kutatásaik során a pszichotechnikusok sok új vizsgálati módszert, tesztet dolgoztak ki
a legkülönbözőbb készségek, képességek feltárása érdekében. Ezek közül sok - kisebbnagyobb változtatásokkal - a legtöbb pszichológiai laboratóriumban ma is használatos.
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Ezen túlmenően arra is gondot fordítottak, hogy kialakítsák az alkalmasság, a beválás
kérdéseinek elméleti alapvetéseit is.
Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy a pszichotechnikai iskola megszületésének és
kivirágzásának kiemelkedő pozitív jelentősége volt. Bizonyította a pszichológiai
ismeretek rendszeres alkalmazásának lehetőségét és fontosságát, kidolgozta az
alapvető elemi eljárások legnagyobb részét. Mindamellett jelentős elméleti
hiányosságokban is szenvedett. Az alkalmasság s-vizsgálatok hátterében egy
meglehetősen túlegyszerűsített emberkép húzódott meg, amely nem vette - vagy
legalábbis, nem kellőképpen vette tekintetbe a személyiség összetettségét, a
munkavégzés érzelmi komponenseit, szociális és szemléleti determinánsait. A
pszichotechnikai elméletalkotás atomisztikus, (tárgyát izoláltan közelíti meg), statikus
(nem veszi figyelembe a fejlődés, a kölcsönhatások dinamizmusát), a pszichotechnikai
gyakorlat pedig főként receptformáló jellegű.

2. Az „emberi kapcsolatok” (human relations) irányzat
A pszichotechnikai szemléletet és gyakorlatot kezdetektől több kritika érte és a 3o-as
évek végétől kezdve egyértelműen túlhaladottá vált. Kétségtelenül azok a vizsgálatok
mérték rá a legnagyobb csapást, amelyek az ipari termelés pszichikus problémáit a
munkahelyi szervezet és a társadalom összefüggéseibe ágyazottan kezdték elemezni.
Az ilyen típusú vizsgálatok között különös jelentőségű helyet foglal el az Elton
MAYO által vezetett kutatássorozat, amelyet „Hawthorne-vizsgálat” néven tart
számon a pszichológia, valamint a szervezés- és társadalomtudományok története. A
Mayo-féle kutatások legfontosabb megállapítása az volt, hogy a pszichotechnika
evidenciái a valósághoz képest mértéktelenül leegyszerűsített mechanizmusok
feltételezésén alapulnak. Az emberek munkahelyi viselkedésének determinánsai
bonyolult összefüggésekben, társas struktúrákba ágyazottan működnek. Az egyéni
képességek, a racionalizált munkafolyamatok, a kedvező tárgyi munkafeltételek, a jó
kereseti lehetőségek egymagukban még korántsem szabályozzák a munkahelyi
viselkedést, nem biztosítják a kívánt teljesítményszintek elérését. A munkások
viselkedésére minden addig feltételezettnél nagyobb hatással vannak a személyi,
társadalmi kapcsolataik (mind az üzemen belül, mind az üzemen kívül), kulturális
normatíváik, mindazok a tényezők, amelyek szemléletükkel, affektív
viszonyulásaikkal kapcsolatosak. A Mayo-féle vizsgálatok egy újabb iskola, az
„emberi kapcsolatok” (human relations) iskolájának alapjait rakták le. (→ → A
vizsgálatok egy részét bővebben a II. tanulmány 6. fejezetében mutattuk be, Mayo
munkásságával kapcsolatos további információkat az V. tanulmány 2. fejezetében
talál.)
Láthatjuk, hogy tulajdonképpen Mayot és követőit is a technika megteremtésének
gondolata foglalkoztatja. A pszichotechnikát ért kritika lényege nem a technikát,
hanem szűkre szabottságát és egysíkúságát támadja. Az „emberi kapcsolatok”
technikai készlete olyan területekkel gazdagodik, mint a kiscsoport-kutatás, a

126

munkahelyi ösztönzés, a vállalattal szembeni attitűdök stb. Innen meríti új eszközeit és
egyben kutatása új tárgyait.
E vizsgálatok jelentőségét a korszerű munka- és szervezetpszichológia kialakításában
nem tagadhatjuk, azonban szólnunk kell róla, hogy a „human relations” irányzatot
számos bírálat érte és a bírálatok egy része vitathatatlanul megalapozott volt. Így
többen rámutattak, hogy a human relations gyakorlata nem egy esetben tervszerű
szociális manipulációval volt azonosítható. Herzberg (→ → munkásságáról az V.
tanulmány 3.3. fejezetében olvashat részletesebben) például azt hangsúlyozta, hogy az
emberi kapcsolatokkal folytatott operációk nem pótolhatják a munkamotivációnak azt
a fajtáját, amely az egyén feladat- és felelősségvállalásából ered. Mindamellett
kétségtelen, hogy az a gazdag, kísérleteken és rendszeres megfigyeléseken alapuló
pszichológiai ismeretanyag, amelyet a human relations kutatóinak köszönhetünk,
egyrészt megalapozó jelentőségű a korszerű munkapszichológiában, másrészt
komolyan hozzájárult, hogy a tudományos kutatásban új utak nyíljanak meg és új
koncepciók szülessenek. Ezenkívül közelebb hozta a pszichológiai, szociológiai
gondolkodásmódot az ipari szakemberekhez.

3. A műszaki pszichológia és a szervezetpszichológia
kibontakozása
A II. világháború hozta talán a legtöbbet a termelés, az ipar és a szervezetek
problematikája felé orientálódó pszichológia fejlődésében. Ez a korszak eredményezte
az alkalmassá-vizsgálatok igen gyors ütemű fejlődését , a vezetéslélektani kutatások
nagymérvű kiteljesedését stb. Nem egészen hagyományok nélkül, de mai arculatában
ebben az időszakban jelentkezik a műszaki pszichológia, amely a modern
munkapszichológiának egyik bázisává fejlődött. Mindaz, amit a háború során a
katonaságnál a harci repülőgépeken, hadihajókon és a hadüzemekben kikutattak
volumenében és jelentőségében messze túlszárnyalta a békeidők tudományos
produktumát és megteremtette a munkapszichológia napjainkra jellemző arculatát.
A munkapszichológiai gyakorlat fejlődését a világháború után rendkívüli módon
segítette elő - sőt sok tekintetben forradalmasította - az előrehaladás, amely néhány
más
tudományágban
érvényesült.
Mindenekelőtt
a
kibernetikára,
az
információelméletre, a bionikára és a rendszerelméletre gondolunk. Ezeknek a
tudományoknak a felhasználása egyszerre jelentett szemléleti sorsfordulót a
kutatásokban, és praktikus segítséget a kutatások végrehajtásában. Lehetővé vált a
szervezetek bonyolult felépítésének minden eddiginél sokoldalúbb és szélesebb körű
áttekintése, az ember és gép viszonyának kibernetikai rendszerszemléleti
megközelítése, modellezési eljárások bevezetése stb. Többek között ennek is
köszönhető, hogy a pszichológiai kutatások szoros kapcsolatba kerülhettek és
kooperálni tudtak a műszaki és a társadalomtudományok hasonló irányú vizsgálataival.
Létrejöhettek olyan integrált tudományterületek, mint az ember és a gép
együttműködését vizsgáló ergonómia (pszichológia, fiziológia, kibernetika, műszaki
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tudományok stb.), a vezetés
szervezetpszichológia stb.

és

a

szervezetek

kérdéseivel

foglalkozó

4. A munkapszichológia mint technika
A pszichotechnikusok alapkoncepciója tehát - a már ismertetett fenntartásokkal mindmáig érvényesnek tekinthető. Vajon mi indokolja egy ilyen technika
kifejlesztésének szükségességét? Mire irányul ez a technika?
Ha visszamegyünk az alapokig, akkor erre a kérdésre azt a választ kell adnunk, hogy
ezt a technikát lényegében a fejlődés harmóniájának megteremtése teszi szükségessé
és a harmónia megteremtésére irányul.
Ez a harmónia koránt sincs meg, önmagától semmiképpen sem jön létre, igénye égető
valóságos szükségletekből fakad. Ha megvizsgáljuk a műszaki tudományok fejlődését
az utóbbi két évszázadban, azt tapasztaljuk, hogy a feltárt ismeretanyag az idő
függvényében exponenciális görbét, vagyis egy állandó, igen erős felgyorsulást mutat.
Ha megvizsgáljuk ugyanakkor azoknak a tudományoknak a fejlődését, amelyek az
emberrel, különösképpen az ember pszichikumával, képességeivel, viselkedésével,
kultúrájával foglalkoznak, egyelőre inkább egyenes mentén haladónak találjuk őket. A
tudományok e két típusának fejlettségi szintje között ma még elég nagy a különbség.
Ha ez pusztán csak verseny kérdése volna, nem lenne baj. De a műszaki tudományok
fejlettségi szintje meghatározza az emberi életteret, a környezetet, amelyhez
alkalmazkodnunk kell. Ha az emberi alkalmazkodással foglalkozó tudományok
lemaradnak, létrejön az a különös ellentmondás, hogy egy magasan mesterséges
környezethez, mélyen természetes eszközökkel kell alkalmazkodnunk. Természetesen
ez már ma is nehezen megoldható feladat, a jövőben pedig egyre nehezebbé válik.
Ugyanakkor az alkalmazkodás „ösztönös” megszervezése nem sok reménnyel
kecsegtet.
Amikor az ősünkként tisztelt majomszerű lény lemászott a fáról és megkezdte
pályafutását a szilárd talajon, évmilliókra volt szüksége, hogy az új környezeti
feltételekből adódó feladatoknak teljes mértékben meg tudjon felelni.
Leszármazottjának mindössze néhány hónapnyi időt adunk, hogy felkészüljön a
holdbeli életvitelre, és egyetlen percig sem készítjük elő arra, hogy hat-hét kilométer
magasságban repüljön a föld felett.
Annál is inkább hangsúlyoznunk kell ezt, mert nem csupán arról van szó, hogy
számolnunk kell a műszaki fejlődés nyomán keletkező emberi problémákkal, hanem
fordítva, a műszaki fejlesztésnek is figyelemmel kell kísérnie bizonyos pszichológiai
útmutatásokat. Műszáki lehetőségeink egyre inkább olyanok, hogy többé-kevésbé
tetszésünk szerint határozhatjuk meg, hogy a közeljövő termelési folyamatában mit
bízzunk a gépre és mit bízzunk az emberre. Erre a kérdésre azonban nem könnyű
válaszolni, a műszaki ismeretek egymagukban semmiképpen sem elégségesek hozzá.
A probléma sokkal nagyobb horderejű, mint első pillanatban látszik. Úgy is
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megfogalmazhatjuk, hogy míg a múltban a műszaki fejlesztés irányát a rendelkezésre
álló lehetőségek többé-kevésbé egyértelműen megszabták, addig a jelenlegi bázis a
műszaki haladás több különböző alternatíváját teszi lehetővé. Azaz, döntenünk kell
arról, hogy milyen irányba fejlesszük tovább a műszaki civilizációt. A döntés
természetesen sok mindentől függ. De azért semmiképpen se mondhatjuk túlzásnak
vagy elfogultságnak, ha azt állítjuk: a legfőbb szempont az, hogy az ember
természetének melyik alternatíva felel meg legjobban.
Számításba kell vennünk azt is, hogy a műszaki fejlődés súlyos tehertételeket és
ártalmakat is hordoz magában. Ezekről mostanában sok szó esik. Ritkábban beszélnek
azonban arról, hogy a negatívumok nagy része pszichikus síkon érezteti hatását.
Kiküszöbölésük nagyon is kézenfekvővé teszi a pszichológiai technika
szükségességét.
A műszaki fejlődés nyújtotta lehetőségek kiterjesztették az egyéni cselekvés
„hatósugarát”. Az egyén cselekvésének hatásfoka egészen a legutóbbi néhány
évszázadig az esetek többségében nem sokkal haladta túl a szervezet által nyújtott
közvetlen biológiai lehetőségeket. A nyíl röptének hossza nagymértékben függött a
harcos testi erejétől, az egymással beszélő felek maximális térbeli távolsága
hangképző szerveik kapacitásától. Ma - amikor interkontinentális rakétákat indíthatunk
útnak különösebb fáradtság nélkül és Budapestről átsuttoghatunk Rio de Janeiróba - ez
a helyzet alapjaiban változott meg . Ezek a változások a termelés területén az
automatizálás elterjedése következtében mind hatalmasabbak lesznek. Ez rendkívüli
követelményeket támaszt a munkát végző, a döntést hozó emberekkel szemben. Ha
egy bizonyos automatarendszer 1000 ember munkáját képes ellátni, akkor kezelőjének
egyetlen hibája annyit tesz, mintha régebben 1000 munkás egy időben hibázott volna.
Egy számítógép nem hibázik annyiszor, mint egy ember, de egy ember nem tud akkora
hibákat elkövetni, mint egy számítógép.
Vagy például: a műszaki fejlődés gyorsabb, mint ismereteink bővülése. Az iskolai
oktatás tempója nem tudja nyomon követni ezt a fejlődést. A technológiák egyre
gyorsabban változnak. Egyre kevesebb időnk van a dolgozók átképzésére.
Tudatlanságunk következtében egyre több lehetőséget hagyunk kihasználatlanul stb. A
hagyományos tanítási, tanulási módszerek nem képesek lépést tartani a világ
változásaival. Nyilvánvaló, hogy különleges hatékonyságú oktatási technikákat kell
kidolgoznunk, ha nem akarjuk, hogy a fejlődés kicsússzon a kezeink közül.

5. Szervezeti formák fejlődése és a pszichológia
Nem csupán a műszaki feltételek fejlődési tempójának állandó felgyorsulása okoz
alkalmazkodási nehézségeket. Hasonló nehézségek keletkeznek a munkahelyi
szervezetek mindinkább felgyorsuló mutációiban is. A szervezetek rendkívül gyorsan
növekednek, specializálódnak, illetve differenciálódnak, mind heterogénabb
csoportokat foglalnak magukba stb. Az új és új helyzetekből nem csupán az

129

alkalmazkodás intellektuális problémái származnak, hanem a helyzetből fakadó súlyos
emocionális terhelések is.
A munkahelyi szervezetek komplexitása folytonosan és rohamosan nő. Mindinkább
beláthatatlanokká válnak, illetve mind több lehetőséget nyújtanak téves ítéletek
kialakítására. Csökken a döntések megbízhatóságának valószínűsége, mind
jelentősebbé - és nehezebbé - válik a kooperáció, a vezetői döntések mind távolabbi és
mind nehezebben korrigálható konzekvenciákkal járnak. Új technikákra van tehát
megint csak szükség, amelyek növelik a szervezet emberi tényezőjéről nyert
információk biztonságát, fokozzák a szervezet tagjai jövőbeni viselkedésének
prognosztizálási lehetőségeit, útmutatással szolgálnak a hatékonyabb kooperáció
kialakítására vonatkozóan stb. Ilyen technikák kialakítása szakszerű, pszichológiai
ismeretek feltételezése nélkül elképzelhetetlen.
Az automatizálás és a számítógépes irányítás korában minden eddiginél
összehasonlíthatatlanul nagyobb szükség van a szervezet és a műszaki bázis
funkcionálási módjának teljes konszonanciájára. A konzervatív üzemszervezési
gyakorlat ezt úgy próbálja elérni, hogy növeli a szervezet centralitását, részletekbe
menően és igen szigorúan meghatározza a szervezet egyes pontjainak működési
szabályait. Ma már tényként állapítható meg, hogy ez az elképzelés kudarcra van ítélve
- éppen a pszichikus tényezőkre visszavezethető okok következtében. A harmonikus
szervezetek kialakítása tehát szintén nem nélkülözheti a pszichológiai vonatkozású
technikák alkalmazását.
Más irányból jövő - de el nem hanyagolható - kérdésfelvetés: mi lesz az egyénnel a
modern munkahelyi szervezetben? Ha ismerjük az üzemi neurózisok problematikáját,
azt a jelenség együttest, amelyet „szervezetek elidegenedésének" szoktak nevezni,
akkor erre a kérdésre csak úgy adhatunk optimista választ, ha feltételezzük, hogy a
munkahelyi szervezetek jövőbeni politikájában és mindennapos gyakorlatában
központi szerepet foglal majd el egy megfelelően fejlett pszichológia
ismeretanyagának és szemléletmódjának szem előtt tartása.
A közeljövő néhány példaként felidézett gondja mögött egy olyan kiterjedt és
bonyolult problémaháttér fedezhető fel, amelyik a maga teljes egészében érezteti, és
mindinkább éreztetni fogja jelenlétét a modern szervezetek vezetésében. Egyszerűen,
nehéz megérteni, hogyan vethető fel: a szervezeteknek milyen gyakorlati haszna
származik az ilyen irányú kutatásokból, illetve az ilyen technikák alkalmazásából?
Sokkal inkább azt kellene kérdezni: hogyan képzelhető el a jövőben hatékony és
gazdaságos vállalatvezetés, ha például nem rendelkezünk bőséges és megbízható
információkkal az emberi tényezővel kapcsolatos kérdésekről (beleértve a különböző
intézkedések nyomában kialakuló helyzetek megbízható előrejelzését)? Vagy nem
rendelkezünk minden eddiginél sokszorosan hatékonyabb képzési, oktatási
eljárásokkal, az optimális tervezéshez és a szervezeti struktúra kialakításához
szükséges pszichológiai elvekkel, hatékony ösztönzési eljárásokkal? - hogy csak
néhányat említsünk a fontosabbak közül.
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6. A munka- és szervezetpszichológia alapkérdései
A munka- és szervezetpszichológia érdeklődési irányainak kijelölése előtt tisztáznunk
kell a szervezet pszichológiai fogalmát.
Mi a szervezet, mit értünk alatta? Milyen problémákat rejt, ezek közül főként melyek
érdeklik a pszichológust?

6.1. Szervezetek definíciói és funkciói
Életünk jórészét valamennyien különféle szervezetekben - iskolákban, klubokban,
vállalatnál, hivatalban, kórházban, politikai párt és egyház kötelékében - töltjük.
Mégsem könnyű pontosan meghatározni, hogy mi a szervezet. Kiindulásként utalnunk
kell szociológusok és politológusok néhány - jól ismert - definíciós javaslatára.
Közismert, hogy a szervezet alapeszméje abból a tényből fakad, hogy az egyén
önmagában képtelen valamennyi igényét, kívánságát teljesíteni. Saját szükségleteinek
kielégítése érdekében - elégtelen képességei, ereje, ideje vagy éppen kitartása miatt rá van utalva mások segítségére. Ha több ember koordinálja erőfeszítéseit, akkor úgy
találják majd, hogy együtt többet tehetnek, mint önmagában bármelyikük.
A szervezetfogalom megalapozásában tehát lényeges gondolat az erőfeszítések
összehangolása a kölcsönös segítségnyújtás céljából. Ahhoz azonban, hogy ez a
koordinált tevékenység hasznos legyen jól definiált célokra, a kitűzött célokat illetően
megállapodásra van szükség.
A szervezetkoncepció másik fontos alapeszméje tehát a koordinált tevékenység útján
megvalósított közös célok és tervek.

6.2. A szervezeti struktúrák kialakítása
Amint azt valamennyien jól tudjuk, a szervezeteken belül kisebb alegységek léteznek.
Ezekbe az alegységekbe kisebb embercsoportok tartoznak, amelyek bizonyos
értelemben szintén szervezetek: termelési és értékesítési osztályok, a vállalaton belüli
érdekcsoportok.
Egyes elméletek szerint ez a differenciálódás a munkamegosztás alapeszméjéből
következik. A koordináció és a kölcsönösen elfogadott célok racionális
megvalósításának fogalma mellett ez a gondolat azt jelenti, hogy a célok úgy érhetők
el a legkedvezőbben, ha a különböző emberek különféle teendőket végeznek. Az
elvégzendő feladatokat a más-más funkciók között felosztva, sikerült az emberi
társulásoknak céljaik optimális elérését biztosítaniuk. Előnyös, ha ez a
munkamegosztás veleszületett tehetségre vagy ügyességre épül, de ez nem
szükségszerű, mivel az emberek sokféle teendőre oktathatók.
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A munkamegosztás és a koordináció köréhez szorosan kapcsolódik a tekintélyi
hierarchia szükségessége. Nyilvánvaló, hogy sok különböző egyén és szervezet
koordinációja nem lehetséges a különféle egységek szabályozása, irányítása,
korlátozása, egyszóval a vezetés valamilyen eszköze nélkül. A koordináció alapelve
azt jelenti, hogy minden egyes szervezeti egységet alárendelnek valamely tekintélynek
a közös feladat végrehajtása érdekében. Ha minden egység a saját érdekei szerint
tevékenykedne, és figyelmen kívül hagyná a többiek munkáját, akkor a koordináció meghatározásunk alapján - összeomlana. A tekintélyi elv azonban nem jelenti azt,
hogy az autoritás gyakorlásának feltétlenül kívülről kell történnie. A koordináció
biztosítható önkéntes fegyelmezett tevékenységgel, mint ahogy például két gyermek
egy mérleghintát működtet. A koordinációt biztosító autoritás jellege így a teljes
önirányítástól a teljes autokráciáig terjedhet, hozzátéve, hogy az autoritás valamilyen
formája a szervezetfogalom lényegbevágó eleme.
Amint azt mindennapos tapasztalatainkból tudjuk, a legtöbb szervezetnél, amellyel
kapcsolatba kerülünk, a hatalmat rendszerint rangra, hivatali beosztásra épülő komplex
hierarchia testesíti meg. Minden egyes beosztáshoz egy felelősségi kört kell
hozzárendelni
(amely a munkamegosztásból adódik), és elvileg az autoritásnak kell biztosítani azt,
hogy a reá kirótt feladat megvalósuljon. Így a koordináció egy sajátos „ki-miértfelelős?” terv meghatározása útján valósul meg. A tervet többnyire, de nem
szükségszerűen, a legfőbb tekintélyi szerv készíti a munka legelőnyösebb
beosztásának és koordinálásának ésszerű kritériumai alapján, a kívánt cél szem előtt
tartásával.
A fentieket figyelembe véve, a szervezetek definíciója az alábbiak szerint
fogalmazható meg:
A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös,
kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi
körök megosztása, a tekintély és a felelősség hierarchiája alapján.
A definíció fontos kitétele, amelyről eddig nem esett szó, hogy a koordináció tárgya a
tevékenység és nem az emberek. Egy adott személynek csupán bizonyos tevékenysége
lényeges egy meghatározott cél elérésére. Ugyanaz a személy tartozhat több
különböző szervezethez, mivel ezek mindegyikében csak bizonyos tevékenységére van
szükség. A szervezet részéről tehát elegendő pontosan körülírni a cél érdekében elvárt
tevékenységet vagy szerepet. Hogy pontosan melyik személy játssza a szerepet, az
teljesen közömbös a szervezet fogalma szempontjából, noha nyilván nem közömbös
kérdés a szervezet tényleges működése szempontjából.
Mivel a szervezetet alapjában véve szerepminták és azok koordinálására szolgáló
tervek alkotják, léte az egyes személyektől független, fennmaradhat tagságának 100
százalékos cseréje esetén is. Elvileg a szervezet csak akkor változik, ha tekintélyi
csúcsszervei megváltoztatják a tervet vagy újradefiniálják a szerepeket.
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6.3. A szervezetek típusai
A szervezetet, ahogyan azt az előzőekben meghatároztuk, a szociológusok formális
szervezetnek nevezik azért, hogy megkülönböztessék két másik típusától, a társadalmi
szervezettől és az informális szervezettől.
A társadalmi szervezetek olyan koordinációs minták, amelyek spontán módon
burkoltan, az emberi interakciók körén kívül, anélkül keletkeznek, hogy
beletartoznának valamilyen kinyilvánított, közös célokért létesített koordinációba.
Barátok egy csoportja nagymértékben koordinálhatja tevékenységét és lehet nem
kinyilvánított céljuk, például jól szórakozni, anélkül, hogy formális szervezetet
alkotnának. Ha úgy határoznának, hogy kinyilvánítják céljaikat és formálisan
egyetértenek a koordináció bizonyos mintáit illetően azért, hogy biztosítsák jó
szórakozásukat, továbbá elfogadnának bizonyos hierarchiát a megfelelő koordináció
biztosítására, akkor formális szervezetté válnának. A társadalomban számos mintát
találunk társadalmi szervezetekre, ilyen például a család. Ezeket meg kell
különböztetnünk a formális szervezetektől (üzleti vállalkozások, iskolák, kórházak,
egyházak, egyesülések, börtönök stb.).
Az informális szervezet megnevezés azokra a koordinációs sajátságokra utal, amelyek
a formális szervezet tagjai körében keletkeznek, de a szervezeti rend nem kívánja meg
ezeket a kapcsolatokat. A szervezeti terv csak bizonyos tevékenységet illető
koordinációt követel meg. Több okból azonban a közreműködő személyek ritkán
tudják tevékenységüket az előírt szerepekre korlátozni. Futószalagon dolgozó két
munkásról feltételezzük, hogy kiadott feladataikat ellátják majd, jóllehet emellett
beszélgetni kívánnak egymással, együtt ebédelnek, esetleg panaszkodnak egymásnak a
munkára, a főnökre, ily módon létesítenek kapcsolatokat a formálisan megkívánt
szerepen túlmenően. Minden formális szervezetnél van tendencia ilyen kapcsolatokra.
Amint látni fogjuk, igen sok lélektani probléma származik a formális és informális
szervezet komplex interakciójából.

6.4. A munka- és szervezetpszichológia alapfeladatai
Amennyiben elfogadjuk a szervezet előzőekben idézett meghatározását,
körvonalazódnak azok a pszichológiai problémák, amelyek megoldására a munka- és
szervezetpszichológiának kell vállalkoznia. Ezeket nevezzük a munka- és
szervezetpszichológia alapkérdéseinek. Ezek a következők:
 munkaerő-gazdálkodás (toborzás. kiválasztás, oktatás)
 a munkaerőforrás hasznosítása (pszichológiai szerződés)
 a szervezet részei közötti integráció (szervezetfejlesztés)
Nyilván ezeken kívül is léteznek olyan szervezeti jelenségek, amelyeknek szintén
vannak pszichológiai vonatkozásai (pl. szervezeti kultúra, munkahelyi légkör stb.).
Ám, ezek közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak az alább részletesebben
ismertetendő alapkérdések valamelyikéhez.
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6.4.1. Toborzás, kiválasztás, oktatás és munkaerő-gazdálkodás
A szervezetek az emberi tevékenység tervezésén alapulnak, de működésüket csak
akkor kezdhetik el, ha a speciális szerepek betöltéséhez, a teendők ellátásához
szükséges személyekkel rendelkeznek. Az első és talán egyik legsúlyosabb
pszichológiai kérdése egy szervezetnek: a munkavállalók toborzása, kiválasztása,
oktatása és beosztása a szerepek leghatékonyabb betöltésére.
A fő kérdés részekre bontható.
Először: a toborzás, a kiválasztás, az oktatás, a munka megtervezése a legkedvezőbb
munkateljesítmény biztosítása nem jelenti automatikusan azt, hogy az egyéni igények
(amelyeket a dolgozók a szervezethez magukkal hoztak és teljesítésüket a szervezeti
tagsággal összefüggésben várják), valóban a várakozásnak megfelelően teljesülnek.
Ilyenformán a munka- és szervezetpszichológia egyik legsúlyosabb dilemmája abból
adódik, hogy a szervezet hatékonyságát biztosító gyakorlati munka esetleg
kielégítetlenül hagy valamilyen egyéni igényt. Ily módon az egyén elidegenültté,
bizonytalanná, keserűvé válhat, ha a szervezet elmulasztja a biztonságára, az
önbecsülésére irányuló minimális igényeinek teljesítését.
Milyen szervezeti politika vagy társadalmi gyakorlat szolgálja az emberi igények és a
szervezeti követelmények összhangjának lehetőségét? Ha az igények és követelmények
alapvetően összeegyeztethetetlenek, akkor a pszichológusnak keresni kell, hogy
milyen más szervezetek létezhetnek vagy létesülhetnek a jövőben az egyén-szervezet
teremtette konfliktus feloldására.
Másodszor: a munkaerő elosztása és tényleges hasznosítása alapjában két különböző
stratégia szerint folytatható, s e stratégiák eltérő megfontolásra épülnek. Az egyik,
amely lényegében a személyzeti pszichológiával azonosítható, a hangsúlyt az egyén
kiválasztására és munkaköri betanítására helyezi. Ez a szemlélet a munkát tekinti az
állandó, míg a kiválasztható, tanítható egyént a változó tényezőnek. A teljes
munkaerőforrásokból megkísérlik kiválasztani azokat a személyeket, akik már készek
a szervezeti kívánalmak teljesítésére, vagy akiket a legkevésbé kell képezni az
alkalmassághoz.
A másik megközelítés, amelyet mérnöki pszichológia néven azonosíthatunk, a munka
és a fizikai környezet áttervezésével az egyén képességeihez igazítja a
munkafeltételeket. Itt a személy az állandó, a munka pedig a változó. Ideális esetben a
munkát úgy tervezik, hogy ellátására bárki alkalmas legyen. Mindkét felfogás
alkalmazható és alkalmazták azokat a múltban is.
A munkából kiinduló alkalmasság-kiválasztás szemlélet, illetve a munka áttervezésére
épülő mérnöki pszichológiai szemlélet között úgy kell egyensúlyt teremteni, hogy az
lehetőleg növelje a szervezet rendelkezésére álló emberi képességeket.
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6.4.2. A munkaerőforrás hasznosítása - autoritás, befolyás és a pszichológiai
szerződés
A toborzást és a munkaerő-gazdálkodást elsőrendű kérdésnek tekintettük. Ám
ugyanilyen fontos problémája a szervezetnek emberei motiválása a magas szintű
munkateljesítés érdekében. A hagyományoknak megfelelően a feladat megoldását a
munkások motivációinak és igényeinek katalogizálásával kezdték, majd ezeket a
szervezet által biztosított ösztönzőkhöz, jutalmakhoz viszonyították. A tanulmányok
végeredményben tisztázták, hogy a kérdéskör összetett, és mint valamiféle
„pszichológiai szerződés” jobban megérthetők.
A pszichológiai szerződés fogalom arra utal, hogy egyénnek és szervezetnek egyaránt
kölcsönös elvárásai vannak egymással szemben. Az elvárások nemcsak az elvégzendő
munkával és az érte fizetendő bérrel kapcsolatosak, ide érthető a szervezet-egyén
viszonylatban a jogok, kiváltságok, kötelezettségek teljes rendszere. Az egyén
elvárhatja például, hogy bizonyos számú szolgálati év után ne tegyék ki, a vállalat
részéről elvárás lehet, hogy a munkás ne rontsa a vállalat hírnevét, közbecsülését, vagy
ne áruljon el vállalati titkokat a konkurensnek. Ezeket nem szokás írásos
megállapodásba foglalni, e nélkül is hathatósan befolyásolják a munkavállalószervezet kapcsolat magatartásformáit.
A szervezet részéről a pszichológiai szerződésbe az autoritás fogalmát is beleértik.
Eszerint az elhatározás a szervezethez való csatlakozásra egyben kötelezettséget jelent
a szervezet tekintélyi rendszerének elismeréséhez is. Amint az előbb már utaltunk rá, a
szervezetek különféle funkcióikat valamilyen tekintélyi hierarchia útján koordinálják
(→ 6.1. alfejezet). Bizonyos definiált hatáskörön belül az egyénnek mások utasításait
készségesen végre kell hajtani, vagy valamely írott utasítás, szabály szerint kell
ténykednie (saját elgondolásait akár meggyőződése ellenére is korlátozva). Az
autoritás nem azonos a nyers erővel. Az utóbbi azt jelentené, hogy pusztán a fizetség
és az erőszak alkalmazásával (akarata ellenére is) kényszeríthető valaki cselekvésre.
Az autoritás fogalmába ezzel szemben beletartozik az alárendelt hajlandósága az
engedelmességre, mert egyetért azzal, vagyis elismeri a tekintéllyel felruházott
személy vagy a törvény jogát az utasításra.
Ahhoz, hogy ez az egyetértés hathatós legyen egy csoportnál vagy szervezetnél, az
autoritás jogosságát illetően közmegegyezésen kell alapulnia. Vagyis egy szabály csak
akkor nyeri el egyetértésünket, ha azt törvényesnek tartjuk, ha joggal kormányoz. Egy
szervezet csak akkor ruházhatja fel jelentős tekintéllyel pl. a művezetőjét, ha a
munkások elismerik azt a rendszert, amelynek révén valaki művezetővé válhat. A
rendszerrel való egyetértés teszi lehetővé a munkás számára, hogy elviseljen egy
esetleg rossz művezetőt, elfogadja annak utasításait.
A munkás részéről a pszichológia szerződés annak felismerésével jön létre, hogy képes
kellően befolyásolni a szervezetet vagy saját pillanatnyi helyzetét és ezzel biztosítani
tudja, hogy ne használják ki. Az a véleménye, hogy képes helyzetének
befolyásolására, részben a tekintélyi rendszerrel való egyetértés eredménye: elfogadja
a rendszert, amely az embereket tekintélyi pozícióba emeli. Másrészt úgy érzi, képes
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az autoritás közvetlen befolyásolására, képes saját helyzetét a szervezetben
megváltoztatni. A befolyásolás módja - amely a munkás részéről lehet egyedi akció
vagy felléphet mint szakszervezeti tag - kevésbé lényeges, mint mély meggyőződése,
hogy van ereje a közbelépésre, ha a pszichológiai egyezséget véleménye szerint nem
tartják be. A szervezet tehát az egyezséggel kapcsolatos szempontjait tekintélyi
apparátusa útján, a munkavállaló pedig alulról jövő befolyásként érvényesíti.
Az autoritás és befolyás modellje, amely egy adott helyzetre jellemző, részben a
tekintélyi rendszerrel való egyetértés alapjától függ. Társadalomtól és szervezettől
függően változhat az alap, amelyből kiindulva az autoritás jogosságát elfogadjuk.
Először a szociológus Max Weber mutatta ki, hogy a legitimitás három fő támasza:
 a hagyomány
 a racionális-jogi elvek
 és a karizma

Max WEBER (1864-1920)
A hagyomány, mint a törvényesség alapja azt jelenti, hogy az alárendelt tekintélyt
tulajdonít a vezetőnek abban a meggyőződésében, hogy annak pozíciója mindenkor
elfogadásra talált. Legtisztább példája ennek a monarchia, amely végső soron az
uralkodó család isteni eredetébe és jogaiba, valamint a legidősebb fiúgyermek
trónöröklési jogába vetett hiten alapul. A hatalom alacsonyabb szintjei annyiban
elfogadottak, amennyiben a király hatalmat ruházott át ezekre. Ami az egész rendszert
„jogossá” teszi: a monarchia eszméjét átszövő hit és hagyományok összessége. Saját
társadalmunkban ennek szervezeti hasonmása az volna, ha elfogadnánk a tulajdonos
fiának vezérigazgatói hatalmi pozícióját annak ellenére, hogy vezetői képességei a
munkások véleménye szerint kérdésesek. Noha társadalmunkban ritkán találkozunk
ilyen jellegű hatalmi rendszerrel, ez még ma is elfogadott a kevésbé fejlett országok
politikai és üzleti intézményeiben.
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A racionális-jogi elvek, mint az autoritás alapeszméi mindinkább uralkodóvá válnak
társadalmunkban. Ezekre épül a demokrácia gondolata, de alapját képezik az
előzőekben vázolt formális szervezeteknek is. Az elképzelés szerint legális autoritás
vagy hatalom ésszerű alapon adható valakinek formális törvényekben, szerződésekben
és informális szabályokban előírt feltételekben. Az ésszerű alap azt jelenti, hogy a
tekintélyi pozícióval felruházandó személynek bizonyítania kell képességeit és
törekvéseit a pozíció követelményeinek betöltésére.
A politikai szférában ezek az elvek a tisztségviselők választási rendszerében jutnak
kifejezésre. Ez lényegében a jelöltek képességeinek, motivációinak és előző
tevékenységeinek ésszerű mérlegelését jelenti. A szervezetek szférájában ugyanezen
elvek az érdemekre - vagyis a tehetségre és az elért eredményekre - alapozott
előléptetésben mutatkoznak meg, továbbá abban az elgondolásban, hogy az autoritás
végeredményben abból származik, hogy a személy képes valamit jobban elvégezni,
mint beosztottjai (egyszóval hozzáértéséből). Amiben a főnök szakértő, az lehet
teljesen eltérő attól, amiben alárendeltjei szakértők, egy kutató laboratórium
igazgatójának például tíz vegyész beosztottja lehet. A vegyészek azon az alapon
fogadhatják el főnökük tekintélyi pozícióját, hogy az jobb menedzser, mint a
vegyészek bármelyike lenne az õ helyében, továbbá az igazgató törvényes úton jutott
főnöki beosztásába.
A karizma is az autoritás alapeszméje, amikor is az erős, személyi varázzsal
(kisugárzással) rendelkező egyéniség képes követőit magával ragadnia. Politikai és
vallási mozgalmak gyakran fejlődnek egy-egy karizmatikus vezéregyéniség mellett.
Ilyenekre van példa a szervezetek életében is. Így néha olyan vezetőket is követnek,
akiknek esetleg a szaktudása hiányos, és pozíciójához sem racionális-jogi úton jutott.
Ezt a fejtegetést a hatalomról és annak alapjairól azért iktattuk közbe, hogy
hangsúlyozzuk: a szervezet képtelen a működésére, ha tagjai részéről nincs egyetértés
a működő tekintélyi rendszerrel. Ez az egyetértés a szervezet és egyén közötti
pszichológiai szerződés fenntartásán áll vagy bukik. Ha a szervezet elmulasztja a
munkavállaló várakozásainak teljesítését és ugyanakkor nem képes mint tagot tartósan
megkötni, akkor az előbb-utóbb távozik. Célszerű tehát a motiváció és a szervezeti
ösztönzők vagy jutalmak kérdését egy komplex alkunak tekinteni a szervezet és a tag
között, ideértve a belépést, munkaintenzitást, a kreativitást, a lojalitást és
elkötelezettség érzését, a gondoskodással kapcsolatos várakozást, az azonosulást
valamely szervezeti szerepkörrel stb.
Összefoglalva: a második munka- és szervezetpszichológiai alapkérdés a szervezet és
tagjai közötti pszichológia szerződés természetéből és annak hatásából adódik. Az
ebből származó vitatott kérdések: az autoritás jellege, a rendszer befolyásolásának
lehetőségei, a munkavállalók és vezetők motivációs és várakozási modelljei, a vezetés
részéről kialakítandó ösztönző rendszer, a vezetési formák, amelyek egyrészt lojalitást,
elkötelezettséget, másrészt elidegenedést, visszatetszést válthatnak ki.
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6.4.3. A szervezet részei közötti integráció
Amint már az előzőekben rámutattunk, a munkamegosztás lényeges aspektusa a
szervezetnek. Munkamegosztást eredményez, ha adott cél érdekében a különféle
anyagi eszközöket, utakat specializálják. Az eszközök mindegyike egy-egy feladattal
megbízott csoport céljává válik. Ez az alszervezet azután újabb eszközökre támaszt
igényt, amelyek további alszervezeteknél válnak céllá. Nézzünk meg egy - a
hadsereggel kapcsolatos - példát. Háború esetén a legfelsőbb hatalmi szerv a győzelem
érdekében (végső cél) bizonyos mennyiségű tűzerőt, ellátást, szállítást követel meg a
végső cél magvalósításához. Az eszközök a hadműveleti tevékenység során egy
alszervezet céljait szolgálják, amely egyben felelős is a célok megvalósulásáért. Így a
gyalogság és a tüzérség céljának tekinti, hogy bizonyos nagyságú tűzerőt produkáljon.
A szállító egység feladata hogy járművekről és utak építéséről gondoskodjon. A
hadtápszolgálat lőszert, élelmet biztosít, és egyéb szükségleteket elégít ki. Bármely
egység határozhat úgy, hogy a kedvezőbb feladatteljesítés érdekében tovább bontja
feladatát és további eszközök alkalmazását jelöli meg a teljesítés feltételeként.
A teljes szervezet ilyenformán cél-eszköz láncokból felépített rendszernek tekinthető,
amelyben a magasabb szintű szervezeti részleg eszközei az alacsonyabb szintű részleg
céljaivá lesznek. A szervezet fő terve gyakran csak az alkalmazandó eszközök első
szintjét specifikálja, ezzel bizonyos mozgásszabadságot ad a következő, alsóbb
szintnek, hogy a végcél őt illető részének optimális megvalósítása érdekében saját
alárendelt szervezetet fejleszthessen ki. Ez a helyzet magában hordozza annak
lehetőségét - valójában a valószínűségét - , hogy a szervezet különböző részei
tevékenységük során nem tudnak egyezségre jutni, keresztezik egymás ügykörét, vagy
versengeni kezdenek valamely szűkös tartalék (pl. a „jó” munkavállalók vagy a
„költségelőirányzat”) kérdésében. Példánkban a hadtápnak az az elhatározása, hogy
saját teherautóikat használják lőszerszállításra, mert speciális kocsikra van szükségük,
konfliktust idézhet elő a szállítószolgálatnak azzal az elgondolásával, hogy minden
szállítóeszközről maga gondoskodik. Vagy rosszabb esetben, a szállítók által épített
utakon esetleg nem tudnak közlekedni a más egységek készítette speciális járművek.
Ezek a példák a hatásköri átfedés vagy az ellentmondásos működés esteit mutatják. A
szűkösen rendelkezésre álló tartalékokért folytatott versengést példázná, ha a
szállítóegység ragaszkodna legjobb mérnökeihez annak ellenére, hogy más
egységeknek szükségük van ezek különleges szaktudására. Minél nagyobb a szervezet
és a teljesítendő feladat, annál több lehetőség adódik integrációs hiányosságokra.
Ebből következik, hogy a szervezetek egyik égető kérdése a különféle részek közötti
integráció az összhatékonyság biztosítására.
De miért pszichológiai kérdés ez? Miért kell ezt a szervezetpszichológia - és nem a
szervezéstudomány - keretei között szemlélni? Miért ne biztosíthatnánk az integrációt
egyszerűen egy gondosabban kimunkált általános szervezeti tervvel, amely a funkciók
elosztását úgy végzi, hogy kiküszöböli az átfedést és a káros versengést?
E kérdésekre adott válaszok mind az informális szervezet fogalomkörébe tartoznak.
Bár mint rámutattunk, a szervezeti szerepkörök az egyes személyek részéről csak
korlátozott ténykedést kívánnak - az egyént egészében kell számításba venni. Az
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egyén magával hozza munkahelyére magatartásformáit, hajlamait, véleményét; ezeket
nem lehet előre látni, a szervezet tervében egyértelműen figyelembe venni. Munkája
során kapcsolatokat épít ki munkatársaival, informális egyezségek, koordinációs
formák létesülnek a szervezet által formálisan körülírtakon túlmenően. Előfordul, hogy
ilyen informális folyamatok éppen a formális folyamatok és szabályok hiányosságaival
szemben alakulnak ki, kiegészítve azt.
A hajlamok, a magatartásformák és az informális folyamatok sokaságában az egyén
növekvő lojalitása tükröződik az alegység iránt, amelyhez tartozik. Amint azonosítja
magát ezzel a szervezetrésszel, önbecsülése kezd annak teljesítményéhez kötődni és
egyre nehezebb lesz számára más egységek vagy az egész szervezet problémáit
megérteni, azokkal együtt érezni. Mindinkább saját egységéért dolgozik majd, és
közönyössé vagy éppen ellenségessé válhat a többivel szemben. A formális szervezet a
csoportok közötti versengés jutalmazásával, a csapat- szellem ösztönzésével gyakran
bátorítja is az ilyen fejleményeket. Az integráció hiányát tükröző csoportközi zavarok
nagy része - pszichológiai tényezők termékeként - a leírt módon alakul ki. Ezek a
tényezők a szervezeten belüli informális szabályok kiépülését segítik, s befolyásolják,
megmásítják a formálisakat. Kedvezőbb integráció érdekében egyrészt a formális
szervezet racionális áttervezése jöhet számításba, másrészt pszichológiai ráhatással
kell javítani a szervezet alcsoportjai közötti kommunikációt és kölcsönös megértést a
szervezeti célkitűzések hatékonyabb megvalósítására. (Ezt biztosíthatja pl. a
szervezetfejlesztés).
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7. Ellenőrző kérdések
1. Melyek voltak a pszichotechnika főbb vizsgálati területei?
2. Milyen új megközelítést ajánlott az „emberi kapcsolatok” irányzat a szervezeti
magatartás megértéséhez?
3. Milyen stratégiák alapján valósítható meg a munkaerő toborzása?
4. Mi a pszichológiai szerződés lényege?
5. Melyek az autoritás legitimitásának forrásai?

8. Irodalom
8.1. Felhasznált irodalom
Englander T. (1974): Üzempszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 9-33.o.
Schein, E.H. (1978): Szervezéslélektan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
15-29.o.

8.2. Ajánlott irodalom
Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest.
Guiot, J.,M. (1984): Szervezetek és magatartásuk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest.
Klein S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia, SHL Hungary, Budapest.
Klein S. (2003): Munkapszichológia. EDGE 2000 Kiadó, Budapest.
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IV. A KIVÁLASZTÁS PSZICHOLÓGIÁJA (Bodnár Éva)

A kiválasztás célja az egyes munkafolyamatokhoz a legmegfelelőbb emberek
megtalálása. Kiválasztásra nemcsak akkor kerül sor, ha valakit először alkalmaznak,
hanem pl. előléptetéskor és áthelyezéskor is. A kiválasztás olyan eljárásokat jelent,
amelyek képesek egy adott pozícióba, munkakörbe jelentkezők közül a feladatra
leginkább megfelelő személyeket kiválasztani és munkába állítani.
A kiválasztás legtöbbször nem is egyoldalú folyamat, mely kiszelektálja az
„alkalmasakat” az „alkalmatlanok” közül, hanem az egyes emberekhez is igyekszik
megtalálni a hozzájuk illeszkedő, képességeiknek, adottságaiknak, tudásuknak, stb.
megfelelő munkát. A kiválasztási folyamat mottója tehát: „Megfelelő embert, a
megfelelő helyre”.
A szervezetek humánstratégiájuk megvalósítása érdekében egymásra épülő és
összekapcsolódó humánpolitikai alrendszerekből álló komplex humánpolitikai
rendszer kiépítését hozzák létre. A megvalósítás alapköve, ha létrehozzák, a
munkakör-elemzési rendszert. Ehelyett sok esetben, általában a kis- és
középvállalkozásoknál maximum a szervezeti és működési szabályzatig jutnak el.
Ugyanakkor elengedhetetlen a szervezet valamennyi munkaköréről szisztematikusan
és célirányosan összegyűjtött információkkal való rendelkezés, melyek több emberi
erőforrás menedzsment alrendszer megvalósításához szolgálhatnak kiindulópontként
(pl. teljesítményértékelő rendszerek, karriertámogatás, képzési tervek kialakítása,
szervezetfejlesztés).
A munkaerőpiac két oldaláról érkező igényeket figyelembe vevő kompetenciaalapú
kiválasztási rendszerek lehetnek a legalkalmasabbak a fenti mottó megvalósítására. A
kompetenciaalapú kiválasztási rendszerek eszközei a következők:
 munkakörelemző eszközök
 pszichológiai vizsgáló eszközök
A két eszköz egymásra épül. A munkakör kerül elemzésével kirajzolódnak az objektív
elvárások és az objektív, szükséges kompetenciák, amelyek pszichológiai tesztekkel
vizsgálhatók. A pszichológiai teszt lehetővé teszi a munkakör szempontjából lényeges
(elvárásként megfogalmazott) kompetenciák vizsgálatát.
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1. A munkakör fogalma
A munkakör a szervezet elemi egysége. Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon
feladatok összessége, amelyeket egy embernek kell elvégeznie. Tágabb értelemben – a
szervezet azon szabályozási egysége, amelyhez nem csak a feladatot, de a
munkavégzés helyét, a munkavégzés rendjét, kapcsolatait és a felelősségi kört is
hozzárendelik.
A munkakör-elemzések elvégzéséhez számos módszer áll rendelkezésre:
dokumentumelemzés, munkanap-fényképezés, megfigyelés, munkanapló vezetése,
interjú, kérdőív, dolgozói beszámoló, kritikus esetek módszere, időállandós
módszerek, műszeres mérések, videotechnikák, számítógépes adatgyűjtés. Ezek közül
általában 2–3 módszert szokás alkalmazni.
Érdemes néhány szót ejteni a kompetenciákról is. A kompetenciák olyan alapvető,
meghatározó személyes tulajdonságok, készségek, képességek, magatartások, amelyek
szükségesek a teljesítményelvárások eléréséhez egy adott szerepben, munkakörben. Az
emberi erőforrás menedzsment valamennyi területén alkalmazhatók, így a munkaköri
követelmények meghatározásában, a toborzásban és kiválasztásban (felmérések), a
teljesítményértékelésben, az ösztönzésmenedzsmentben, a karrier- és utánpótlástervezésben, a személyzetfejlesztésben, de szerepük van a változások, a kultúraváltás
elindításában, kommunikálásában, kezelésében.
Íme, néhány kompetenciadefiníció:
„Az egyén olyan alapvető személyiségjellemzője, amely ok-okozati összefüggésben
áll egy munkakörben vagy szituációban mutatott, előzetes kritériumok által
meghatározott hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel.” (Spencer és Spencer, 1993)
„A tudás, a képességek, a készségek, motivációk, hiedelmek, értékek és az érdeklődés
egyfajta keveréke” (Fleishman, Wetrogen, Uhlman, & Marshall-Mies, 1995)
A szervezeti stratégia részeként megfogalmazott és a stratégia megvalósításához
szükséges kritikus kompetenciák valamennyi emberi erőforrás rendszerben
megjelennek, támogatva az integrált működést. A kompetencia-modellek lényege a
munkakör megkövetelte kompetenciák és a munkakört betöltő személy kompetenciái
közötti megfelelés. A megfelelés szintjének mérése, illetve a megfelelés megvalósítása
a célja a kiválasztási, teljesítményértékelési, karriertámogatási és személyzetfejlesztési
humán alrendszereknek.
A kompetenciák teszik lehetővé a teljesítményértékelés kiterjesztését a szervezet
valamennyi munkakörére, hiszen mérhető teljesítménykritériumok csak kisszámú
munkakörben határozhatók meg, de a kompetenciák szemszögéből valamennyi
munkakörben értékelni lehet a munkavégzés során tanúsított magatartást, viselkedést.
A kompetenciák gyakran munkaköri követelményekként jelennek meg.
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A munkaköri követelmények az adott munkakör feladatainak elvégzéséhez szükséges
végzettséget, képesítést, tapasztalatot, gyakorlati időt, engedélyt, speciális
végzettséget,
valamint
a
magatartási
jellemzőket
és
kompetenciákat,
személyiségjegyeket tartalmazzák, és általában arra a minimum szintre vonatkoznak,
amely az adott munkakörben a megkívánt teljesítmény elérését biztosítja.

1.1. Munkakörelemzések
A munkakörelemzések mélységét, részletességét meghatározza, hogy a
munkakörökről feltárt információkat a későbbiekben mire kívánják felhasználni. Minél
részletesebb adatok állnak rendelkezésre a munkakörről, annál szélesebb körűek a
felhasználási lehetőségek is. Viszont arról sem lehet megfeledkezni, hogy minél több
adatot kívánnak a munkakörre vonatkozóan összegyűjteni, annál több módszert kell
együttesen alkalmazni, illetve annál több időt kell az elemzésekre fordítani. A
munkakör elemzés eredményei akkor használhatók hatékonyan a szervezetben
különböző humánpolitikai tevékenységek megvalósításában, ha azonos típusú
információk összegyűjtését eredményezték valamennyi munkakörről. Ennek
érdekében meg kell határozni, valamint definiálni kell az elemzési tényezőket,
amelyek alapján információkat gyűjtenek az egyes munkakörökről.
A gazdaságos elemzésekhez célszerű kidolgozni egy olyan eszközt, amely lehetővé
teszi a legfontosabb jellemzők összegyűjtését. Ez az eszköz a kérdőív, amiben az
egyes tényezők szerint kérdeznek rá a munkakörök különböző jellemzőire. Az
elemzési tényezők kiválasztását és definiálását a szervezet-specifikusság, a
szervezetben jellemző munkatevékenység és a korábban kialakított elemzési minta
sajátosságainak figyelembe vételével lehet kialakítani.
A munkakörelemzéseket belső és/vagy külső tanácsadók bevonásával célszerű
elvégezni.
A tanácsadó a munkáltató által igényként megfogalmazott munkakörre vonatkozó
tevékenységek rendszerezésével és az adott szakmában alkalmazott követelményeknek
figyelembevételével készíti el az egyéni, esetleg speciális feladatokat tartalmazó
munkakörelemzést.
1.1.1. A DACUM módszer
Egyik a munkakörelemzésben használt módszer a DACUM.
A DACUM rendszerű munkakörelemzés egy lehetőség a sokfajta munkakör-elemzési
módszer közül. Elterjedtségének oka az, hogy ezzel a módszerrel rövid idő alatt,
alacsony költségekkel elvégezhető a munkakör-, foglalkozás-, folyamat- vagy
technológiaelemzés.
A DACUM filozófia szerint az elemezni kívánt munkakört senki sem ismeri jobban,
mint a benne dolgozó szakemberek. A DACUM-bizottsági munkájukat a facilitátor
irányítja, koordinálja. Maga a DACUM kifejezés egy betűszó, a tananyagfejlesztés
angol nyelvű megfelelőjének rövidítése (Developing a Curriculum), de ennél a valódi
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jelentés jóval komplexebb. A módszer lényege, hogy a teljes munkakört
feladatcsoportokra bontja, a feladatcsoportokat, pedig feladatokra. A feladat egy
munkaegység, melynek meghatározott kezdete és vége van, megfigyelhető, mérhető,
minősíthető, két vagy több lépésből áll, és az eredménye egy termék, szolgáltatás,
vagy döntés. A feladatelemzés folyamata meghatározza a feladathoz tartozó összes
lépést, a kapcsolódó ismereteket, attitűdöket, teljesítménynormákat, eszközöket és
szükséges anyagokat, valamint a biztonsági előírásokat, melyek teljesítését elvárják a
munkavégzés közben.
Az elemző munka módszeréből adódó dinamikus módosítási lehetőségek (folyamatos
finomítások, átfogalmazások, cserék, áthelyezések, fel- és levételek) teremtik meg
technikailag a módszer varázsát. Tartalmi oldalról a szakmai és módszertani
szakértelem, a különböző tréning technikák (pl. szabad ötletbörze, konszenzusos
megállapodásra jutás) irányítottsága, dinamikus cserélődése az elemzés folyamán, a
gyakorlatias, célratörő kifejezések együttes, folyamatos jelenléte eredményezi a
módszer eredményességét, hatékonyságát.
A munka célja azoknak a kompetenciáknak a meghatározása, melyek egy adott
szakterület, munkakör sikeres gyakorlásához szükségesek. A DACUM-műhelymunka
során meghatározzák a kompetenciákhoz tartozó feladatokat is. Tevékenységet
kifejező igékkel fogalmazzák meg azt, hogy az egyes feladatcsoportokon belül „mit
csinál” az adott munkaterületen sikeresen teljesítő dolgozó. A végeredmény egy
kompetencia táblázat, az adott munkakört precízen leíró DACUM táblázat, mely a
feladatcsoportokból és a hozzájuk tartozó feladatokból áll.
A fejlesztés eredményeként elkészül még a munkakör eszközeinek, a munkakör
végzéséhez szükséges ismereteknek és készségeknek, a munkakört érintő jövőbeli
várható trendeknek a listája, valamint a munkakört betöltő személy munkahelyi
kapcsolati rendszerének (szervezeti ábra) leírása is.
1.1.2. Munkakör/pozíció Analízis kérdőív
Egy másik lehetőség a munkakör elemzésére a Munkakör/pozíció Analízis kérdőív
(PAQ). Ez a kérdőív 6 nagyobb tényező mentén igyekszik feltárni a munka jellemzőit.
Ezek az alábbiak:


Input információk



Mentális folyamatok



Munkavégzés



Interperszonális kapcsolatok



Munka kontextus



Egyéb jellemzők
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A kitöltőnek minden egyes alpontot jelölnie kell bizonyos kódokkal annak
megfelelően, hogy azt milyen gyakran használja a dolgozó munkavégzés közben.
Például:
Tanácsadás (az emberekkel való törődés, probléma feltárás, a lehetséges
problémák megoldására való rávezetés) /N: nem használatos; 1: marginális; 2:
alacsony; 3: közepes; 4: fontos; 5: nagyon fontos/
Egy jó munkakörelemzés eredményeként létrejövő munkaköri leírás az alábbiakat
tartalmazza:
 Munkakör célja, feladatai
 Felkészültségi igény
 Ismeretek: iskolai végzettség, speciális (nyelvi, informatikai stb.) ismeretek,
vezetői ismeretek
 Tapasztalat, gyakorlat (szakmai, vezetői)
 Kapcsolattartási igények
 Kommunikációs elvárások
 Együttműködés szintjei, elvárások
 Felelősségi körök: szakmai, vezetői
 Probléma és feladatmegoldás
 Feladatok jellege: rutinszerű, újszerű, egyszerű, bonyolult stb.
 Feladatvégzés önállósága
 Munkavégzéshez

szükséges

információszerzés

és

feldolgozás

módja,

mennyisége,
 Terhelés, terhelhetőség
 Szükséges kompetenciák
 Vezetési, irányítási képességek
 Vezetői döntési helyzetek
 Munkatársak irányítása
A munkakörelemzésből származó információk alapján kerül sor a munkavállalók
képességfelmérésére, azaz a kompetencia alapú tesztek elvégzésére.
Kiválasztásra, ahogyan azt a bevezetőben is említettük nemcsak akkor kerül sor, ha
valakit először alkalmazunk, hanem pl. előléptetéskor és áthelyezéskor is. Ez alapján
megkülönböztetjük az ún. belső és külső kiválasztási rendszert.
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Belső kiválasztási rendszer:
Előnyei:
 jobban ismerik a belső jelentkezőket
 gyors, ösztönző, hangulatjavító
 idő- és költségmegtakarító
Hátrányai:
 „láncreakció”: a megüresedett helyet szintén a szervezeten belülről kell
betölteni
 féltékenységhez, belső harchoz vezethet
 Peter-elv: mindenki addig lépeget előre a ranglétrán, amíg eléri saját
inkompetencia-szintjét, majd ott marad.
Külső kiválasztási rendszer:
Előnyei:
 lelkes, tehetséges, új emberek
 kimarad a belső harcból
 kreatív, új ötleteket hoznak a szervezetbe
Hátrányai:
 beilleszkedési nehézségek léphetnek fel
 képzési, betanítási költségek

2. Kiválasztási módszerek
A kiválasztási módszerek legfontosabb mutatói:
 érvényesség (validitás): például: van-e statisztikailag szignifikáns kapcsolat
(korreláció) a felvételin elért pontszám és a munkahelyi teljesítmény között?
(→ → a validitásról olvashat még az I. tanulmány 5.1.2. alfejezetében).
 korrektség: például: mennyire tárgyilagos a módszer a jelölt nem, életkor vagy
kisebbségi hovatartozásától függetlenül?
 használhatóság: a módszer felhasználásának spektrumát mutatja
 költség
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a kiválasztásban használt eszközök hogyan
jellemezhetők a fenti mutatókkal.
MÓDSZER

ÉRVÉNYESSÉG

KORREKTSÉG HASZNÁLHATÓSÁG KÖLTSÉG

Interjú

alacsony

mérsékelt

magas

mérsékelt

intelligenciateszt
munkapróbateszt
szituációs
gyakorlat
értékelő
központok
képességteszt
személyiségkérdőív
biodatakérdőív

mérsékelt

mérsékelt

magas

alacsony

magas

magas

alacsony

magas

mérsékelt

nem ismert

alacsony

mérsékelt

magas

magas

alacsony

magas

mérsékelt

magas

mérsékelt

alacsony

mérsékelt

magas

alacsony

mérsékelt

magas

mérsékelt

magas

alacsony

1. táblázat: Kiválasztási módszerek jellemzői47
Az emberek személyiségjellemzőikben és képességeikben is különböznek egymástól.
A különbsége megragadásához szükség van olyan eljárásokra, eszközökre, amelyekkel
ezek mérhetők, kimutathatók. A pszichológiai elméleteken nyugvó vizsgálóeljárások
lehetővé teszik, hogy az emberek közötti különbségeket meghatározott szempontok
szerint nyilvánvalóvá váljanak. A tesztelés, mint pszichológiai alapú vizsgálat
tulajdonképpen egyfajta mintavételnek tekinthető az aktuális viselkedésből,
teljesítményből, a már elsajátított képességekből, ismeretekből, tudásból, illetve a
személyiség- sajátosságok adott időpontban való feltérképezését jelenti. Az ilyen
jellegű vizsgálatoknak azért van kiemelkedő jelentősége, mert a munkatevékenységet
és a személyi sajátosságokat ismerve lehet a munkát és az egyént egymáshoz
illeszteni, illetve sok egyéb, az emberi erőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatot
(pl. kiválasztás, teljesítményértékelés, képzési irány meghatározása, karriermenedzselés, stb.) megtervezni, kivitelezni.
A különböző személyiségelméleti megközelítések (pl. vonáselméletek, lexikális alapú,
dimenzionális elméletek) szerint a személyiség olyan konzisztens tulajdonságokkal
rendelkezik, amelyek meghatározzák, irányítják a személyiség viselkedéses és más
(motivációs, érzelmi, stb.) megnyilvánulásait. Az alapvető személyiségdimenziók és
az azokat meghatározó jellemzők mindenkire vonatkoznak, az egyének közötti
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különbség a dimenziók erősségbeli és fejlettségbeli eltéréseiből adódik. Az elmélethez
illeszkedő, a teszt vagy kérdőív kialakítását megalapozó mérési feltevés arra épül,
hogy egy-egy dimenzió vagy sajátosság mentén minden ember egy adott értékkel
jellemezhető, s minél erősebb egy adott vonás, tulajdonság valakinél, annál
kifejezettebb nála az adott sajátosság. A munka világában természetesen azok a
személyiségen belüli jellemzők lesznek a legmeghatározóbbak és legfontosabbak,
melyek az adott munkatevékenység elvégzéséhez, a jó és egyenletes teljesítményhez, a
munkamagatartáshoz és más, munkával kapcsolatos megnyilvánulásokhoz kötődnek,
azokat megalapozzák és meghatározzák.
Egy adott munkakörre való alkalmasság megítélésében, a munkatevékenység, illetve
munkatartalmi tényezők ismeretében minden munkakör esetében meghatározható,
hogy annak betöltéséhez, ellátásához milyen képességekre, ismeretekre, magatartásra,
tulajdonságokra, stb. van szükség. Ezáltal meghatározhatók azok a kompetenciák,
beválási indikátorok, melyek a sikeres munkavégzést, a jó teljesítményt, a beválást
valószínűsítik, előrejelzik.
A képzettségnek alapvetően három területe van: a tudás, a készségek és a képességek.
A tudás valamely munka megfelelő elvégzéséhez szükséges, adott területhez tartozó
információ-mennyiséget jelenti (szakmai ismeretek, melyeket általában az iskolai
végzettséget és gyakorlati tapasztalatot igazoló dokumentumok igazolnak). A
készségek a munkavégzéskor megfigyelhető gyakorlati, alkalmazott ismereteket
takarja (mennyire eredményes az elméleti ismeret gyakorlatban való alkalmazása). A
képességek a munkatevékenységek ellátásához szükséges fiziológiai (testi
alkalmasság, adottságok) és pszichológiai feltételeket foglalják magukba.

3. Tesztekről általában
A munkakörelemző rendszerrel összhangban a kompetenciaalapú tesztek célja, hogy a
megfelelő kompetenciák vizsgálhatóak legyenek. A teszteredmények segítik a jelöltek
rangsorolását a kiválasztási folyamat során ugyanakkor a tesztek az álláskeresőknek
nyújtott tanácsadási folyamatban is használhatóak. A munka világában alkalmazott
tesztek korrekt, objektív, megbízható mérőeszközei egy fontos minősítési
folyamatnak. A teszt kimutatja például, hogy valaki mit tud, kimutatja a készségeit,
probléma-megoldási képességét, a munkavégzésének pontosságát stb.
A tesztekben mutatott teljesítmény előrejelzi a leendő munkáltató számára, hogy
milyen jól végzi majd az illető a munkáját. A sztenderdizált tesztelés egyik legfőbb
előnye, hogy olyan értékelést nyújt, amelyek pszichometriailag érvényesek és
megbízhatóak, éppúgy, mint az eredmények, amelyek általánosíthatók és
megismételhetők. Másik előnye az adatok összegzésének lehetősége.
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3.1. A tesztek minőségi kritériumai
A teszteket mindig standardizálják, tehát kidolgozásuk és értékelésük statisztikai
elemzéseken alapszik. Minden tesztnek meg kell felelnie a következő kritériumoknak:





Érvényesség (validitás): a tesztek valóban azt mérik-e, amit mérni szeretnének
velük.
Megbízhatóság (reliabilitás): a teszt ismételt felvétele után is ugyanolyan vagy
nagyon hasonló eredményeket mutat. (→ → a reliabilitásról és a validitásról
olvashat még az I. tanulmány 5.1.2. alfejezetében).
Használhatóság: a befektetett erő, energia és pénz minél inkább megtérüljön.

3.2. A tesztek felépítése
A teszteket felépítésük szerint két csoportba oszthatók:
 analitikus (előrejelzésen alapuló) tesztek, pl. intelligencia-teszt
 analóg (egy az egyben való megfelelés) tesztek: a feladat megfelel (analóg)
azzal a kritériummal, amit az adott munkakörben a munkatevékenység során el
kell végezni.
Az analóg tesztek egyik fajtája a munkapróba-teszt. Például ha valaki gépírónőnek
jelentkezik, le kell gépelnie diktálás alapján egy szöveget. A munkapróba megfigyelési
szempontjai:










az utasítás és a feladat felfogása
különleges megnyilvánulások az utasítás alatt
latencia-idő: az inger megjelenése és a válasz között eltelt idő
feladatkezdés és befejezés jellegzetessége
igényszint, önállóság
alkalmazkodási készség
pontosság
munkatempó
tanulóképesség

A szituációs gyakorlatok az egyénektől döntéshozást és együttműködést kívánnak
meg. Méri az egyének problémaérzékenységét, problémamegoldási stratégiáit,
kommunikációs képességeit, meggyőzőképességét. Manapság a legközkedveltebb
szituációs gyakorlat az ún. Értékelő Központ (Assessment Center-AC). A munkához
kapcsolódó, illetve attól teljesen független szituációkban kell a jelölteknek helyt
állniuk, sokszor nagyon feszült légkörben. Főleg vezetők kiválasztására használják.
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3.3. Tesztek típusai
Egy másfajta felosztás alapján elkülöníthetők teljesítmény- és személyiség-tesztek.
3.3.1. Teljesítménytesztek
Teljesítmény-tesztek azok, amelyek feladatait meghatározott időkereten belül kell
elvégezni, lehetőleg minél jobban. Az egyén teljesítményét az adott időkereten belül
megoldott jó feladatok hányada mutatja. A képesség-tesztek szintén
teljesítménytesztnek számítanak.
3.3.2. Személyiség kérdőívek
A teljesítményt erősen befolyásolja a dolgozó személyisége, motivációja és
érdeklődése is. Egyre több személyiség-kérdőívet dolgoztak ki, melyek alapján
megpróbálták bejósolni, hogy a jelölt hogyan fog az adott munkakörnyezetben
dolgozni, viselkedni. Kezdetben gyér sikereket értek el az előrejelzésben, ami talán
annak köszönhető, hogy jórészt projektív teszteket használtak.
3.3.3. Biodata kérdőív
Az ún. biodata (vagy életrajzi) kérdőív a jelentkezők gyors szűrését teszi lehetővé. A
jelölt munkaévei során szerzett tevékenységeire, tapasztalataira kérdeznek rá.
A munkapróba-teszteket elsősorban a „doing” típusú munkakörökben használják,
amelyek fizikai jellegű, operatív munkakörök. Ez a módszer pedig azonnali, konkrét
visszajelzést ad a jelölt képességeiről.
A „knowing” típusú munkakörökben, ahol a tudás birtoklása és annak alkalmazása
fontos, inkább pszichológiai teszteket alkalmaznak, ami magasabb absztrakciós szintet
igényel a szakembertől.

4. A kiválasztásban használatos pszichológiai módszerek
4.1. A megfigyelés
Történhet természetes és laboratóriumi körülmények között. A laboratóriumi
megfigyelések gyakran detektív tükör vagy rejtett kamera segítségével történik. A
tudományos megfigyelésnek meghatározott kritériumai vannak. Előre meghatározott
cél és szempontok alapján, tervszerűen és meghatározott körülmények között történik.

4.2. Az esettanulmány
Az esettanulmány tulajdonképpen tudományos önéletrajz, amely nagyon részletesen és
aprólékosan mutatja be az egyén élettörténetét. Az esettanulmány segítséget nyújthat
az egyén problémájának feltárásában, megoldásában, hiszen a probléma felléptekor a
múlt ismerete fontos a jelen viselkedés megértése szempontjából. A módszer magában
rejti a múlt eseményeinek eltorzítását vagy bizonyos események figyelmen kívül
hagyását, de vannak olyan esetek, amikor egyedül csak erre a módszerre tud a
pszichológus támaszkodni.
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4.3. A tesztek
A pszichológiában sok tesztet használnak. Ezeket a szerint csoportosítják, hogy mi a
mérés tárgya:







teljesítmény és képesség teszt
papír-ceruza és manipulációs teszt
időre és teljesítményre irányuló teszt
egyéni és csoportos teszt
verbális és nonverbális teszt
tevékenységteszt

Pszichológiai jellemzők szerint:





Személyiség tesztek (pl. Rorschach teszt, MMPI, CPI stb.)
Intelligencia tesztek (pl. MAWI, IST, RAVEN stb.)
Érdeklődés- és motivációs tesztek
Speciális képességeket vizsgáló tesztek (pl. a PIERON teszttel a figyelmi
teljesítményt mérik)

4.3.1. A személyiségtesztek
A személyiségtesztek két nagyobb csoportra oszthatók:
 Személyiség kérdőívek
 Projektív eljárások
4.3.1.1. A személyiség kérdőívek
A személyiség kérdőívek ún. papír-ceruzás felmérések, azaz saját kitöltésen alapulnak.
A válaszadó saját (bizonyos helyzetekben adott) reakcióiról és érzéseiről számol be.
Minden vizsgálati személynek ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, és a válaszokat
általában olyan formában kérik, amely gyors - akár számítógépes - kiértékelést tesz
lehetővé. A kérdésekre adott válaszok különböző személyiségdimenziókat mérnek. A
kérdőíves módszerek tudományosak, megbízhatóak és objektívek, ám időnként
felszínesnek és mesterkéltnek tűnhetnek. A munkapszichológia területén egyre inkább
elterjedőben vannak a szoftver alapú pszichológiai vizsgálatok, melyek lassan átveszik
a hagyományos kérdőívek helyét. A kérdőívek segítségével nagyon rövid idő alatt
nagyon sok adathoz, információhoz juthatunk. Sajnos azonban ezek az adatok gyakran
torzképet adhatnak kitöltőjéről, ami előfordulhat szándékosan, a kitöltő jobb képben
szeretné feltüntetni magát, vagy kommunikációs probléma miatt, vagyis nem biztos,
hogy a kérdőívben feltett kérdést jól értelmezik. Kezelésük egyszerű és gyors, emellett
megkönnyítik a pszichológusok kiértékelési munkáját.
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4.3.1.1.1. A CPI-teszt
A Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív (California Psychological Inventory - CPI) egyike
a hazánkban legáltalánosabban elterjedt papír-ceruza teszteknek, éppúgy használják
kutatási célokra, mint pályaválasztási és munkaerő-kiválasztási feladatokban.
Népszerűségének és széles körű felhasználhatóságának titka, hogy a CPI nem klinikai
tesztmódszer, hanem tudományos igényességet és mindennapi, praktikus
emberismereti szempontokat igyekszik ötvözni, az emberek társas viselkedésének
jellemzése a célja. Mivel használata viszonylag egyszerű, előszeretettel alkalmazzák
az üzleti életben vezetői kiválasztásra vagy a munkahelyi teljesítmény, beilleszkedés
bejóslására. A teszt legelterjedtebb változata 480 állítást tartalmaz, melyekre a kitöltő
igennel vagy nemmel válaszolhat. Az átlagos kitöltési idő 45-60 perc. A CPI teszt 18
skálából épül fel, melyek összességében a személyiség majd minden területéről adnak
információkat, és feltárják a viselkedés, szociális alkalmazkodás, érzelmi, teljesítmény
motivációs, intellektuális és morális hátterét. A 18 skála 4 nagyobb osztályba
csoportosítható:
 Az I. csoportba tartoznak az interperszonális hatékonyság, kiegyensúlyozottság,
szociális ügyesség és önbizalom mutatói. Ez méri a vezetői beállítódás,
ambíciószintjét, a társas fellépés és önbizalom, önelfogadás aktuális állapotát.
 A II. csoport a szocializáltság, szociális érettség, felelősségérzet és a
személyiség érték-rendszerének állapotát világítja át. Információkat ad a
vizsgált személy megbízhatóságáról, önkontrolljáról és toleranciaszintjéről.
Rámutat arra, hogy az egyén számára mennyire egyeztethetőek össze az egyéni
és közösségi célok.
 A III. skálacsoport a teljesítménymotiváció szintjét tárja fel. Segítségével
eldönthető: az illető inkább egyénileg törekszik a sikerre vagy csapatjátékos.
 A IV. csoport mutatja meg az érdeklődés irányultságát és az intellektus
jellemzőit, különleges képességeket is mérve, mint pl. nőiesség vagy
pszichológiai érzék.
4.3.1.1.2. A BIG FIVE kérdőív
A „nagy ötös” faktorai olyan széles körben elfogadott és általános dimenzióknak
tekinthetők, melyek mentén az egészséges személyiségről egy igen részletes képet
kaphatunk. Az alapfeltételezés, hogy ezen öt faktor elégséges és kimerítő keretet
szolgáltat ahhoz, hogy a normál személyiség jellemzőiről, valamint az egyéni
különbségekről megbízható és átfogó jellemzést kapjunk. Természetesen az öt fő
dimenzió további alfaktorokra bontható, így a klasszikus értelmezés szerint (Costa és
McCrae, 1992a) több skála áll a rendelkezésre a differenciált személyiségkép
megalkotásához.
A Big Five öt faktora a személyiség alapvető dimenzióinak tekinthető, mivel (a)
időben stabil és több értékelő személy esetén hasonló struktúrát kapunk, (b) a
személyiség leírásához egyik sem hagyható el, (c) a faktorok univerzálisak: mindkét
nemnél, minden életkorban és kultúrában fellelhetők, (d) a faktorok biológiai
megalapozottságát az örökletesség bizonyítja (Costa, McCrae, 1992b). Kultúrközi
összehasonlítással McCrae és Costa (1997) kimutatták, hogy különböző
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nyelvcsaládokban és kulturális közegekben is fellelhető az ötfaktoros
személyiségstruktúra, ami a faktorok univerzális voltára szolgált bizonyságul.
A Big Five tehát a személyiségműködés és struktúra alábbi öt területére vonatkozik:






az energia (extroverzió)
az érzelem (neuroticitás)
az intellektus (nyitottság)
az interperszonalitás (együttműködés)
a munka (lelkiismeretesség)

Ezekbe a kategóriákba tartozó személyiségtulajdonságok, sajátosságok segítségével
bárki jellemezhető, s róla egy átfogó, mégis specifikus kép kapható. Így ez a
megközelítés nagyon sokféle céllal (pl. tanácsadás, munkaerő-kiválasztás, oktatási
program megtervezése) kiválóan alkalmazható minden korosztály, bármely nemzet
vagy kultúra esetében.
4.3.1.1.3. Az MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory. 1940-44 közt dolgozták ki a minnesotai
egyetemen, végleges formáját 1946-ban nyerte el. Kérdőíves típusú, 566 állítást
tartalmazó, empirikus személyiségleltár. Nem függ az önjellemzések igazságértékétől.
Az állítások 26 csoportba sorolhatók, szomatikus, pszichés, szociális és kórlélektani
területeket ölelnek fel. Emellett tartalmaz validitás skálákat is. Klinikai skálái a
következők: depresszió, hipochondria, hisztéria, pszichopátia, maszkulin-feminitás,
paranoia, pszichaszténia, szkizofrénia, hipománia, szociális introverzió.
4.3.1.1.4 Az MBTI azaz a Myers - Briggs Típus Indikátor
A vizsgálat elméleti hátteréül Carl G. Jung személyiségelmélete szolgált. Az MBTI a
világon a legszélesebb körben alkalmazott vizsgálati módszerek egyike: a különböző
oktatási intézményekben, a pszichológiai és pályaválasztási tanácsadásokon, a
vezetőképzésben, a vezető-kiválasztásban stb. eredményesen használták az elmúlt
évtizedekben. Népszerűségének egyik legfontosabb oka az, hogy nem minősítő, hanem
leíró jellegű, így nem késztet védekezésre, versengésre. Emellett könnyen érthető és
jól kezelhető.
A teszt négy dimenzió mentén jellemzi a vizsgált személyek információfeldolgozási
sajátosságait, attitűdjét:





Extraverzió - Introverzió (Extraversion - Introversion)
Érzékelés - Intuíció (Sensing - INtuition)
Gondolkodás - Érzés (Thinking - Feeling)
Ítéletalkotás - Észlelés (Judgment - Perception)
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EI
Extraverzió –
Introverzió
Attitűdök: a
személy
külvilághoz való
alapvető
viszonyulásai

SN
Érzékelés –
Intuíció
Észlelő
funkciók: az
észlelés
meghatározó
módjai

TF
Gondolkodás –
Érzés
Ítéletalkotó
funkciók:
az ítéletalkotás
meghatározó
módjai

JP
Ítéletalkotás –
Észlelés
Orientációk: a
személy
külvilághoz
kapcsolódásának
módjai

2. táblázat: Az MBTI dimenziói
A dimenziók 16 alaptípust határoznak meg, amelyek mindegyike egy négytagú
betűkombinációval jellemezhető az adott személy tényleges preferenciáinak
megfelelően. Így például az ISTJ introvertált, érzékelő, gondolkodó és ítéletalkotó
típust, az ENFP pedig extravertált, intuitív, érző és észlelő típust jelöl. A 16 típus az
alábbi táblázatban látható összefoglalva.
4.3.1.2. A projektív eljárások
A projektív tesztek a személyiség mélyebb rétegeit vizsgálják. Elsősorban olyan
esetben alkalmazzák, amikor a tudattalan kívánságok, motivációk és konfliktusok iránt
érdeklődnek. A projektív teszt többértelmű ingert (pl. tintafoltot, elmosódott vagy több
értelmű ábrát) jelent a személynek, melybe - mivel nincs előre meghatározott és helyes
válasz - saját személyiségét vetíti, projektálja bele. A projektív tesztek az egyén
képzeletét használják ki, és arra a feltevésre támaszkodnak, hogy az egyén
képzeletének termékei révén felfed valamit önmagából. A leghíresebb projektív teszt a
Rorschach teszt.
4.3.1.2.1. A Rorschach teszt
A Rorschach-tesztet Hermann Rorschach svájci pszichológus
fejlesztette ki a múlt század elején. A módszer lényege, hogy a
páciensnek absztrakt, többféleképpen értelmezhető ábrákat
mutatnak, és megkérdezik, mi jut róluk az eszébe, aztán a
reakcióiból próbálnak következtetni motivációira, kognitív és
érzelmi jellemzőire, és egyéb személyiségjegyeire. Maga a teszt összesen tíz képből
áll, vannak köztük fekete-fehérek és sokszínűek is. A teszt elvégzésekor a
pszichológusok nemcsak a tartalomra kíváncsiak, tehát hogy mit lát bele a páciens a
képbe, hanem arra is, hogy a válasz az egész pacára vonatkozik, vagy csak annak
egyes részeire; hogy mi váltotta ki a választ; hogy milyen annak gyakorisága a többi,
ugyanarra az alakzatra adott válaszhoz képest, és hogy adott-e rá a vizsgált személy
különleges reakciókat.
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4.3.1.2.2. A Szondi teszt
A Szondi-teszt 1947-ben publikált pszichológiai vizsgálati eszköz. Nevét alkotójáról,
Szondi Lipót magyar származású svájci pszichiáterről kapta. Jellegét tekintve az
averbális, projektív, választásos tesztek sorába tartozik. A teszt felvétele során a
vizsgált személy pszichiátriai kezelés alatt álló személyek arcképét osztályozza
aszerint, hogy azokat rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek találja-e. Szondi szerint
minden emberi választás – így a teszt képeinek rendezése is – ösztönök által
befolyásolt. A vsz. választásainak elemzése alapján megrajzolható az ösztönprofil,
ebből pedig prognosztizálhatóak a számára kínálkozó sorslehetőségek. A sorsanalízis
kiinduló feltevése, hogy az ember élete (sorsa) választások sorozatában bontakozik ki:
az ember választ magának foglalkozást, ismerősöket, partnert, családot, és végső soron
döntéseivel implicite önmaga választja ki betegségeit és halálát is. Életünk során
választásainkban ösztöneink befolyást gyakorolnak ránk, s ezeket az ösztönöket annak
rendje s módja szerint genetikusan örököljük. Az elmélet szerint tehát összesen nyolc
ösztöntényező létezik, melyek optimális esetben párba rendeződve szolgálnak egy-egy
föléjük rendelt biopszichológiai célt. A Szondi-teszt ennek a nyolc ösztöntényezőnek a
mérésére lett megszerkesztve, hogy belőle láthatóvá váljanak az egyén szükségletei.
Minden ösztöntényezőt jellemez egy minőségbeli megnyilvánulási forma és egy
intenzitás. A minőségbeli megnyilvánulási forma eldönti, hogy az adott ösztöntényező
aktuálisan milyen irányban működik, illetve egyáltalán működik-e, az intenzitás pedig
ennek erejéről ad jelzést. A teszt mind a hat sorozata 8–8 olyan ösztönbeteg fényképét
tartalmazza, akiknek diagnózisa, kórtörténete és családi háttere pontosan ismert. A
teszt működése a hasonló hasonlót választ elvén alapul, vagyis a vizsgált személy
azokat az arcképeket fogja rokonszenvesnek találni, amiken ugyanazok a tendenciák
lelhetők fel, mint saját magában. A vizsgálat tehát azzal a feltevéssel él, hogy
ösztöntörekvéseink az arcunkra vannak írva, és ezek annál inkább látszódnak, minél
erősebbek az öröklött ösztöntörekvések.

1. ábra: A Szondi teszt első sorozata.
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4.3.1.2.3. A TAT teszt
A Tematikus Appercepciós Teszt elterjedt nevén a TAT módszere a képzett értelmező
számára feltárja a személyiség uralkodó hajtóerőit, érzelmeit, érzéseit, komplexusait és
konfliktusait. Henry Murray dolgozta ki a 30-as években. Húsz többértelmű képet
mutat, amelyek jeleneteket ábrázolnak, a vizsgálandóknak egy-egy történetet kell
mondani a képekről, ez azonosulásra készteti a személyt a rajz valamely alakjával, így
saját konfliktusait feltárja.

2. ábra: Az egyik TAT kép
4.3.1.2.4. A Wartegg teszt
A Wartegg-próba a rajztesztek közé tartozó projektív eljárás. A projektív technikákon
belül a képkiegészítő tesztek csoportjába tartozik, tehát ingerként az egész (Gestalt)
egy része, töredéke szerepel. A részecskéknek különféle pszichológiai jelentésük van,
tehát egyrészt minden elemnek más a felszólító jellege az egyén számára, másrészt az
adott inger a „válaszoló” személyek mindegyikében mást hív elő, a
személyiségfaktorok különbözőségének megfelelően. Ennél fogva a teszt alkalmas
arra, hogy – egyéb személyiségvizsgálati eljárásokkal kiegészítve – képet adjon a
vizsgált egyén személyiségstruktúrájáról. A teszt megalkotója Ehrig WARTEGG
(1897-1983), aki a róla elnevezett próbát 1939-ben tette közzé a Lipcsében. A
vizsgálati személyek egy A/5-ös lapot kapnak, mindegyik lapon van egy pici jel, egy
pont, vonal, hullámos vonal, négyzet, több pont vagy több, különböző méretű vonal. A
feladat pedig az, hogy ezeket egészítsék ki úgy, hogy egész rajz kerekedjék ki belőle.
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3. ábra: A Wartegg teszt kiegészítendő képei48
A pszichológus a grafikus jegyeket és szimbólumokat a 8 megkezdett rajz felszólító
jellege alapján értelmezi. A felszólító jelleg arra utal, hogy az embereknél milyen
képzeteket indít el a megkezdett rajz.
A Wartegg teszt felszólító jellegei:
A rajz
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felszólító jellege
Én-bemutatás
Kreativitás
Ambíció
Szorongás
Technikai érdeklődés
Szabálytudat, normakövetés
Kreativitás és humor
Jövőkép

4.3.2.Az intelligenciatesztek
Az intelligenciavizsgálatok a kognitív, gondolkodó ember numerikus és verbális
képességeit, a szókészletét tesztelik, aritmetikai feladatok, valamint azonosságellentétek vizsgálata képezi a gyakorlatok alapját. Az intelligenciatesztek alkalmazását
az a feltételezés indokolja, hogy a jelölt általános intelligenciája valamint
munkateljesítménye között korreláció tapasztalható.
4.3.2.1. A Raven Progresszív Mátrixok
John Raven Progresszív Mátrixok tesztje egyike a világ legnépszerűbb tesztjeinek.
Célja az általános intelligencia két fő összetevője, a reproduktív és az úgynevezett
eduktív képességek közül az utóbbi mérése, azaz arra mutat rá, hogy a vizsgált
48

Forrás: Geréb Gy.: (1977): Pszichológiai atlasz. Tankönyvkiadó, Budapest, 205.o.
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személynek milyen képessége van új (nem verbális) képzetek alkotására. A tesztek
adminisztrációja gyors és könnyű, a feladatok vonzóak a vizsgált személyek számára
éppúgy, mint azoknak, akik a teszteket felveszik. A tesztek validitása igen jó: a mért
képességeket megkövetelő munkafeladatokban nyújtott teljesítmény egyik legjobb
előrejelzője. A Progresszív Mátrixok pontszámai viszonylag függetlenek a nyelvi
ismeretektől, ezért igen alkalmasak különböző kulturális hátterű dolgozók
összehasonlítására. A teszt 5 sorozatból áll, melyek mindegyike 12 táblát tartalmaz. A
teszt csoportos vizsgálatra is alkalmas.
4.3.2.2. A MAWI – Magyar Wechsler Intelligenciateszt
10-60 éves korú személyek egyéni vizsgálatára alkalmas. A vizsgálat 35-90 perc
között ingadozik. A teszt verbális és cselekvéses próbákból áll.
Verbális próbák:






Ismeretek pl. Melyik országban van Bécs?
Helyzet megértése pl. Miért kell adót fizetni?
Számismétlés - növekvő számsort kell megismételni
Számolási feladat – 1 db. gyufa két fillér, 10 fillérért hány doboz gyufát vesz?
Összetartozás - fő fogalom - megnevezés. pl. Nevezze meg, hogy miben közös
a kutya és a ló!

Cselekvés próbák:





Rejtjelezés próba - Másfél percen át megadott jeleket kell sorba írni.
Képrendezés - Történeteket kell a felvágott képekből kirakni.
Képkiegészítés - a hiányos alakok megnevezése9. Mozaik próba - színes
kockákból kell mintákat kirakni
Szintézis próba - alakzatok összerakása

4.3.2.3. Az IST azaz az Intelligencia Struktúra Teszt
Németországban meglehetősen elterjedt, csoportos vizsgálatra alkalmas intelligencia
teszt. A teszt általános intelligenciateszt, amely a pályázók intelligenciájának azon
összetevőit méri, amelyek a munkavégzés szempontjából elvártak és fontosak
lehetnek. Hazánkban a nyolcvanas években kezdték el alkalmazni - először a
pályaválasztás, később pedig a kiválasztás során. Az IST kilenc faktoron át az
intelligencia négy résztartományát vizsgálja, úgymint a beszéd-, matematikai, műszaki
intelligencia, és az emlékezet - így ad általános képet a pályázó intelligenciájáról:
logikai, elemző képességéről, szóbeli kifejezőkészségéről, szókincséről, vizuális-, és
emlékezőképességéről, matematikai gondolkodásáról, ítéletalkotásáról, illetve arról,
mennyire képes az új követelmények teljesítésére, az új feladatokhoz való
alkalmazkodásra, célszerű cselekedetre és a hatékony alkalmazkodásra. A teszt 180
feladatból áll. A teszt az alábbi négy dimenziót méri:
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Fogalmi gondolkodás





ítéletalkotás
nyelvi logikai készség (egyebek mellett a szókincs)
kombinációs készség, vagyis hogy a pályázó mennyire tudja alkalmazni a
korábban megtanult összefüggéseket
absztrakciós készség (analízis, szintézis, következtetések, lényegkiemelés)

Matematikai gondolkodás



elméleti
praktikus számolás

Térszemlélet



elemző
alkotó

Emlékezet
4.3.3. A képességtesztek
4.3.3.1. A kreativitás
Kreativitás alatt olyan alkotó gondolkodást értünk, amelynek során az egyén értékes, a
társadalom szempontjából hasznos, ugyanakkor eredeti produktumot, terméket hoz
létre. A megfogalmazás egyrészt magában foglalja az újítást, a szokásostól eltérőt, a
beállítódással ellentéteset, ugyanakkor fontos, hogy az alkotás a realitásban
alkalmazható, felhasználható legyen. A kreativitást, mint képességet több összetevő
alkotja:
1. Az originalitás, azaz eredetiség a produktumra vonatkozóan.
2. A fluencia, a kreativitás mennyiségi összetevője (hány értékelhető megoldás,
ötlet születik).
3. A flexibilitás, amely a gondolkodásmód hajlékonyságára, rugalmasságára, a
különböző szemléletmódok közötti váltás képességére utal.
A kreativitás mérésére alkalmazott eljárások az úgynevezett divergens
gondolkodásmódot vizsgálják, vagyis azt, hogy egy adott helyzetben hányféle
(alkalmazható) megoldás irányában képes a személy gondolkodni. Az ilyen típusú
feladatoknak nem egyetlen jó, hanem számos lehetséges megoldása van (ellentétben az
intelligenciát vizsgáló úgynevezett konvergens megoldásmódot igénylő feladatokkal,
ahol a személynek az egyetlen jó megoldást kell megtalálnia). A legismertebb
kreativitásteszt, amely Torreance nevéhez fűződik, képi, és verbális kreativitás
mérésére alkalmas részleteket egyaránt tartalmaz.
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1. A képi kreativitás mérhető a „körök tesztjével”, ahol a személynek egy
papírlapra rajzolt üres karikákat kell kiegészítenie, olyan ábrákká alakítva,
amilyen az eszébe jut.
2. A verbális kreativitást a „szokatlan használat” nevű feladattal mérik, ahol egy
hétköznapi tárgy szokásostól eltérő használati lehetőségeit kell leírnia (bizonyos
idő alatt).
A teszt értékelése során a kreativitás mindhárom összetevőjét mérik.

4.ábra: Kreativitás teszt
Feladat: Egészítse ki a 4. ábrán a vonalakat értelmes ábrákká!

4.4. Az érdeklődés és a motiváció vizsgálatai
Az érdeklődés és motivációvizsgálatok azt mérik fel, hogy mit kedvel a jelentkező és
mit nem, mi hajtja őt az életében, munkájában. A dolgozó emberek viselkedésével
kapcsolatban a szervezet szempontjából is az egyik legfontosabb kérdések egyike,
hogy mi ösztönzi, motiválja, készteti az embereket arra, hogy megtegyenek, vagy
éppen ne tegyenek meg valamit. További kérdés a teljesítmény és hatékonyság
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szempontjából, hogy miként lehetne (még) jobb eredményeket elérni, hogyan
fordíthatnák a szervezetek, vállalatok a saját javukra a dolgozókban rejlő motivációs
energiákat, az érdeklődésüket.

4.5. A csoportos kiválasztási módszerek
Az egyik leghatékonyabb csoportos kiválasztási eljárás a hazánkban is elterjedőben
lévő Assessment / Developement Centre módszer (Értékelő/Fejlesztő Központ), amely
egy összetett, sok szempontot magában foglaló speciális módszer együttes a munkaerő
fejlesztése és értékelése területén. Népszerűségét és széles körű elterjedtségét
magyarázza, hogy lehetőséget nyújt a vizsgált személyek erősségeinek és fejlődési
szükségleteinek életszerű és megbízható vizsgálatára. Az Értékelő/Fejlesztő Központ
különböző szempontok alapján azt elemzi, hogy milyen tényezők fontosak a hatékony
munkateljesítmény szempontjából (pl. kommunikációs képességek, meggyőzési
készség, döntési hatékonyság, kreativitás, vállalkozó szellem). A különféle (egyéni,
csoportos, tényfeltáró, prezentációs) gyakorlatok során alapos kép kapható a jelöltek
képességeiről. Az elvégzendő feladatok többsége felvet egy vállalati konfliktust vezetői, marketing stb. témákban - melyhez részletes helyzet- és problémajellemzés is
kapcsolódik. A gyakorlat sikeres megoldásához többek között jó szervezőkészségre,
stratégiai tervezőképességre, jó kommunikációs adottságokra és döntési hatékonyságra
van szükség. E gyakorlatok egy része csoportos jellegű, azaz 6-8 fős teamekben zajlik.
Ha a gyakorlat eltérő szerepeket feltételez, a résztvevők különféle információkkal
rendelkeznek, melyeket - a siker érdekében - meg kell osztaniuk a többiekkel. Ha a
gyakorlat azonos szerepekre íródott, akkor minden résztvevő ugyanazokkal az
információkkal rendelkezik, s együtt kell dolgozniuk a megállapodás érdekében. A
feladatok egy másik típusában a résztvevőknek írásban kell dolgozniuk. Az
„irattárcagyakorlatban” például fontossági sorrend alapján kell elrendezni egyes
iratokat, illetve feljegyzéseket és jelentéseket kell készíteni. Az eredmények
feldolgozása: Az Értékelő/Fejlesztő Központ által nyert információk rendkívül
összetettek. A vizsgálatban ezért több megfigyelő és felmérő szakember vesz részt, s a
teamben képviselteti magát a megbízó cég és külső szakember egyaránt. A kapott
adatokat számítógéppel dolgozzák fel, mely rangsorolja a jelölteket, és a vizsgált
személyeket egy elfogadott normához viszonyítja.

4.6. Az interjú
Az interjú célja, hogy valódi és pontos információkat szerezzenek a jelöltekről.
Megállapítsák, hogy a jelöltek tudása, képességei, motivációi hogyan illeszkednek a
szervezet és munkakör kívánalmaihoz. Másfelől a jelölt is átfogóbb képet kap a cégről,
a megpályázott munkakörről, és legalább ilyen fontosak a kiválasztási folyamat során
szerzett benyomásai.
Az első interjú egyfajta előzetes, általános vizsgálódás, mely az esetek többségében
egy 30-40 perces beszélgetést jelent, és egyben azt is meghatározza, hogy lehetőséget
kap-e a személy a második körös interjúra. Egyre gyakoribb, hogy először egy
személyzeti tanácsadóval találkozik a jelölt, aki az előszűrést végzi a cég számára,
utána következik céges oldalról a HR-s, majd a szakmai vezető.
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Írathatnak átfogó teszteket a munkavállalók kvalitásai után kutatva, magát az embert
csakis személyes kapcsolat útján ismerhetik meg leginkább. Épp ezért különleges
fontossággal bír az interjú típusának megválasztása. Alapvetően kétfajta interjútípust
különböztetnek meg, a strukturált és a strukturálatlan interjút.




A strukturált interjú kötött módszer, ahol előre megfogalmazott kérdésekkel
irányítják a beszélgetést. Többnyire egy személy végzi (egy HR-es vagy a
leendő felettes), azzal a céllal, hogy ugyanazokat a kérdéseket ugyanabban a
formában és sorrendben feltéve minél jobban össze tudja hasonlítani a
jelölteket.
A strukturálatlan interjú ezzel szemben kötetlen beszélgetésre, már-már
csevejre ad lehetőséget, hogy a pályázó jobban megnyílhasson, és
kommunikációs képességeivel számára előnyös területek felé terelje a
társalgást: bebizonyíthatja mély szakmai tudását, megoszthatja tapasztalatait
vagy rávilágíthat rejtett képességeire, ezzel is bizonyítva sokoldalúságát.

4.6.1. Interjútípusok
Az alábbi interjútípusokat különböztetjük meg:
4.6.1.1. Bizottság előtti interjú (panelinterjú)
A panelinterjú során a pályázót 2-20 (de leginkább 3-6) fős bizottság faggatja
képességeiről, illetve munkahelyi tapasztalatairól. Az interjú sikeres levezénylése
érdekében a bizottság tagjai előzetesen megegyeznek a kérdések mélységéről, a kívánt
magatartásról, illetve a követendő hangnemről. Előnye, hogy a közös döntéshozatalnak
köszönhetően csökkenthető a szimpátia, illetve az ellenszenv okozta torzító hatás, s
objektívabb ítélet születhet a jelöltről.
4.6.1.2. Board interjú
A Board interjú arra ad lehetőséget, hogy a döntéshozásban érdekelt felek (HR-es,
leendő főnök, annak felettese) egyszerre találkozzanak a pályázóval, s közösen
puhatolják ki, vajon mennyiben felel meg a munkaköri követelményeknek. Az
egyidejű jelenlét könnyen felgyorsíthatja a kiválasztás műveletét, bár időnként az is
előfordulhat, hogy csak hosszú viták során képesek a résztvevők az eltérő
véleményeket összehangolni.
4.6.1.3. Stressz interjú
A stressz interjú során a jelölt stressztűrő képességét tesztelik váratlan szituációk
kialakításával. A cél tulajdonképpen nem is a kérdésre adott válaszok, hanem az
egyéni helyzetkezelés, problémamegoldás értékelésén van. A meghökkentő helyzetek
számos módon elő lehet idézni, vétlen cselekedetekkel (pl. egy pohár vizet kiöntenek
az asztalra, az a jelölt felé csurog, vajon mit lép erre: nem szól, hagyja lefolyni,
elugrik, kér egy zsebkendőt stb.), elmés, olykor faragatlan beszólással (tűri vagy
visszaszól).
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4.6.1.4. Kiscsoportos interjú
A kiscsoportos interjún olyan munkatársakat is bevonnak a kiválasztásba, akik
közvetlenül nincsenek hatással a döntésre, de tapasztalatukkal jelentősen
hozzájárulnak a kiválasztás sikeréhez. Különösen akkor érdemes ehhez folyamodni, ha
a munkakör sajátossága révén a leendő dolgozónak több belső munkatárssal,
felettessel, ügyféllel kell kapcsolatban állnia. Ebből kifolyólag a kiválasztás inkább
egy interjúsorozatnak felel meg, a jelöltnek ugyanis végig kell járnia leendő
munkaterületeit, hogy bebizonyíthassa rátermettségét. Ezt követően minden
interjúztató csoport beszámol tapasztalatairól a személyzeti osztálynak, s csak ezek
összesítése után történhet meg a pályázó kiválasztása. A módszer előnye, hogy
árnyaltabb képet kaphatunk a jelölt felkészültségéről, hiszen több helyről járják körbe
a kiválasztás folyamatát, és később a leendő munkatárs is könnyebben tud majd
beilleszkedni. Nem kellően átgondolt szisztéma esetén azonban könnyen súlytalanná
válhat a sajátos interjúsorozat.
4.6.1.5. Interjúsorozat
A fentiek alapján nagyban hasonlít az interjúsorozat a kiscsoportos interjúkhoz, a
különbség, hogy itt egymás után (lehetőleg egy napon belül) történik a pályázó
különböző vállalati szakemberekkel történő megismertetése. Minden interjút egy
személy vezet, akinek mindössze egy kritériumot (pl. szakmai tudást, konfliktuskezelő
képességet, hierarchiához fűződő érzéseit) kell alaposan feldolgoznia. Az
interjúsorozat akkor sikeres, ha az egymást követő interjúk újabb képességekre,
attitűdökre világítanak rá, egy minden szempontból teljes képet adva a pályázóról.
4.6.1.6. Szituációs interjú
Ez az interjútípus nevéből adódóan az adott munkakör leggyakrabban előforduló
szituációit modellezi. Lehet ez egy kitalált történet vagy valós esemény, a lényeg,
hogy a jelöltet mindenkor a leendő kihívások elé állítsa. Többnyire a
problémamegoldó képesség, a reakcióidő, illetve a helyes cselekedet, hangnem
megválasztásának értékelésére nyújt lehetőséget.
4.6.1.7. Szakmai interjú
Főként olyan munkakörök pályáztatásánál jellemző, ahol a főiskolán, egyetem
elsajátított ismeretekre szükségesek (programozás, tervezés, web-fejlesztés stb.).
Sokkal inkább a jelölt szakmai előéletét firtatják, mintsem személyes jellemzőit, a
lényeg az azonnal felhasználható tudás kiderítésén van. Ebből kifolyólag az interjú
levezénylése komoly szakmai felkészültséget kíván, ezért érdemes átnézni a
munkaköri leírás elkészítésekor használt jegyzeteket, hogy az adott témakörben el
tudjuk magunkat helyezni. A szakmai interjút általában kombinálják, illetve
megerősítik egy strukturálatlan interjúval, hogy minden szempontból a lehető legjobb
pályázó kiválasztása történjen meg.
4.6.1.8. Kritérium szerinti interjú
Ebben az esetben a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges képességek
kutatatása történik: kizárólag arra keresik a választ, a jelölt el tudja-e végezni a rá
szabott feladatokat, képes-e egymaga megbirkózni a különböző problématípusokkal.
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Egy könyvelő esetén például megtudakolhatják, hogy hogyan készít el egy eredménykimutatást, illetőleg vezetőjelölt esetén milyen módon rendezi a konfliktusokat.
4.6.1.9. Viselkedés alapú interjú
E módszer azon az elven, jobban mondva pszichológiai tényen alapul, hogy a múltbeli
viselkedés meghatározza a jövőbeli cselekvést. Az interjú során a jelöltnek egy
megtörtént eseményt kell felidéznie, hogy feltérképezhessék viselkedési mintáit, s
ezek alapján következtethessenek munkastílusára, hozzáállására. Ezzel elkerülhetnek
olyan tipikus kérdéseket, melyekre már mindenki előre felkészült, miközben
folyamatosan magáról beszéltetik a pályázót.
4.6.2. A leggyakrabban előforduló interjúkérdések































Mit jelent a siker az Ön számára?
Melyek a rövid távú tervei?
Melyek a hosszú távú tervei?
Melyek az Ön gyengeségei?
Mi motiválja Önt?
Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét!
Miért szeretne állást változtatni?
Hogyan képzeli el az ideális munkakört?
Hogyan szokta levezetni a feszültséget?
Meséljen el egy konkrét stresszhelyzetet!
Mi bosszantja fel Önt leginkább?
Mit szeretne elérni az életében?
Melyek a munkával kapcsolatos közvetlen céljai?
Mi az, ami Önt elkeseríti, dühíti?
Mit ért jól működő ügyfélkapcsolaton?
Mesélje el a legkreatívabb döntését!
Miért számít Ön jó csapatmunkásnak?
Milyen szerepet vállal egy csapatban?
Mennyi időre tervez előre?
Mit vár el a munkatársaitól?
Hogyan képzeli el az ideális vezetőt?
Mit vár el egy vezetőtől?
Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?
Mit gondol, milyen az Ön munkastílusa?
Hogyan szeret utazni?
Ha egy állathoz kellene hasonlítani magát, melyik lenne az?
Mit tekint eddigi legnagyobb sikerének?
Miért kellene kiválasztanom erre a pozícióra?
Adja el nekem ezt a tollat!
Beszéljen magáról öt percet!
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5. A beválás
Az alkalmasság és a beválás témaköre azzal foglalkozik, hogy a kiválasztás és a
munkában való elhelyezkedés után az adott személy hogyan végzi a munkáját,
mennyire sikeres, mennyire elégedett, mennyi ideig marad a szervezetnél, stb.
Az alkalmasság fogalmához három terület tartozik:
 egészségügyi alkalmasság
 jogi alkalmasság
 pszichológiai alkalmasság
Rókusfalvy (1976) szerint a pályaalkalmasság az egyén és a pálya potenciális, a
beválás pedig a valóságos megfelelését jelenti. Tehát önmagában az alkalmasság még
nem jelenti azt, hogy a jelölt ténylegesen is alkalmas lesz a munkaköri feladatok
elvégzésére.
A mai kor felfogása dinamikus és interaktív kapcsolatot feltételez az ember és a
munka között. A beválás egyik fontos tényezője az, hogy mennyire illeszkedik
egymáshoz a személy és a munka, és hogyan hatnak egymásra.
Csirszka (1977) alkalmassági megfelelés modellje szerint az alkalmassági
megfelelésnek objektív és szubjektív tényezői vannak. A munka objektív tényezői a
munkaprofil, a munka érzelmi adottságai és a munka dinamizmusa. A másik oldalon a
személy szubjektív tényezői szerepelnek, mégpedig a képességek és készségek, az
affektív (érzelmi) adottságok és a munkavégzés dinamizmusa.
A munkaprofil a munka releváns sajátosságait jelöli (a munkavégzés anyaga,
munkaeszközök, munkamód). A személy akkor tudja ezt a munkafeltételt kielégíteni,
ha rendelkezik az ehhez szükséges képességgel, készséggel, ismerettel és szaktudással.
A munka érzelmi adottsága azokat az érzelmeket rejti, amelyek forrása maga a munka,
és amelyek a munka végzése közben alakulnak ki.
A munka dinamizmusa: a munkavégzés célját, a munkavégzés értelmét jelenti. Ha a
személy tisztában van a munkavégzés céljával, és az egybecseng a személyes céljaival,
szükségleteivel, akkor annak óriási lehet a motiváló ereje.
Az összeillés mértéke annál nagyobb, minél több objektív és szubjektív tényező között
áll fenn megfelelés. Az összeillés mértékéből valószínűsítjük a beválást, ami az egyén
és a munka közti valóságos megfelelést jelenti.
Amint azt a fentiekből érezhetjük mindezek miatt fontos a jól alkalmazott, a
munkakörhöz illeszkedő kiválasztási folyamat.
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6. Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Milyen módszereket használ a munkapszichológia a kiválasztáshoz?
Hogyan csoportosíthatjuk a pszichológiai teszteket?
Milyen munkakörelemző eljárásokat ismer?
Hogyan lehetne összefoglalni az AC-t mint módszert?
Melyik kiválasztási eljárás, mikor használható?

7. Irodalom
7.1. Felhasznált irodalom
Arnold, J. et al. (1995): Work Psychology. Great Britain: Pitman Publishing.
Csirszka J. (1977): Munka és pályaalkalmasság pszichológiája. Budapest.
Jones, J.W., Brian D. Steffy, B.D., Bray, D.W. (1990): Applying psychology in
business: the handbook for managers and human resource professionals, Lexington
Books, New York, 159-175.
Klein S.(1985): Munkapszichológia I.-II. Akadémiai kiadó, Budapest.
Kovács J. (1996): Az alkalmazottak kiválasztásának alapelvei és módszerei a
munkalélektanban. in. Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből, KLTE Pszichológiai
Intézet, Debrecen.
Rókusfalvy P. (1976): Bevezetés a munkapszichológiába. Budapest, Tankönyvkiadó.
Schmidt-Tophoff, M. és Stehle, W. (1995): Új módszerek a képességeket értékelő
központok munkájában. Humánpolitikai Szemle, 4. szám, 84-88. o.
Spencer, L.M. és Spencer, S.M. (1993): Competence at work: Models for superior
performance. Wiley, Nem York.

7.2. Internetes források
Fleishman,
Wetrogen,
Uhlman,
&
Marshall-Mies
(1995)
http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA448319&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
http://www.dacumbt.com/muhelymunka.htm
http://www.dacumohiostate.com/
http://www.erg.bme.hu/juhaszm/download/download.php?doc=9

in:
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V. A munka motivációs elméletei (Kovács Zoltán)
A munka a cselekvés sajátos formája. Filozófiai, szépirodalmi művekben gyakran
találkozhatunk különböző spekulációkkal arra vonatkozólag, hogy vajon a munka
természetes tartozéka-e az emberi életnek, vagy kényszer, szükséges rossz. Hogy az
ember alaptermészetétől idegen robotot kell-e benne látnunk, vagy természetes
örömforrást. Ismeretes, hogy a klasszikus ókori felfogás szerint az aranykor totálisan
boldog, idillikus állapota egyben a teljes munkátlanság, henyélés letűnt korszaka is
volt, míg mások - későbbi korok gondolkodói - éppen az emberi munkában, az alkotó
tevékenységben vélték megtalálni az élet értelmét.
A történelmi kérdésre a munkapszichológia többféle választ is kínál. Az alábbiakban
ezeket az ún. motivációs elméleteket tekintjük át. Mint látni fogjuk, különböző
megközelítésmódok léteznek, amelyek nemcsak a kiindulópontok és a szemléleti
keretek tekintetében térnek el egymástól, hanem abban is, hogy a munkatevékenység
más-más aspektusait emelik ki.
Az előbb említett megközelítésmódok azonban leginkább abban különböznek
egymástól, hogy eltérő előfeltevéseik vannak a munkát végző ember természetéről.
Minden vezetőnek előfeltevései vannak alkalmazottaival kapcsolatban. Ezek az
előfeltevések elsősorban arra vonatkoznak, hogy mit jelent a munka az alkalmazott
számára, hogy mit vár el egy egyén a munkahelytől és a vezetőtől, hogy milyen
tényezők sarkallják az egyént a munkahelyi célok elérésére.
Másrészről pedig a beosztott aszerint lesz elégedett, hogy teljesültek-e az adott
munkahelyen azok a várakozásai, amelyeket ( a korábban elemzett pszichológiai
szerződés részeként) saját magában megfogalmazott.
Akár tudatában vagyunk előfeltevésünknek akár nem, az olyan „elméletként” hat,
amely közrejátszik döntéseinkben, meghatározza magatartásunkat a vezetőinkkel,
egyenrangú munkatársainkkal és beosztottjainkkal szemben. Egy vezető hatékonysága
azon múlik, milyen mértékben egyeztethetők össze előfeltevései a tapasztalati
valósággal.
Történetileg a munkát végző emberrel kapcsolatos előfeltevéseink nagyjából az emberi
természetről vallott filozófiai nézeteket tükrözik, és a kor adott szervezeti és politikai
rendszerének igazolására szolgáltak. Az előfeltevések négy csoportját
különböztethetjük meg (megközelítően a történeti megjelenésük sorrendjében):
1. a racionális-gazdasági ember
2. a társas igényű ember
3. az önmegvalósító ember
4. a komplex ember
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Mint látni fogjuk, mindegyikhez hozzáilleszthető egy jól ismert munkamotivációs
elmélet.
Feladat: Ön miért dolgozik? Milyen feltételek mellett lenne hajlandó többet és jobban
dolgozni, mint jelenleg?

1. A racionális-gazdasági emberkép
Azok az előfeltevések, amelyek a racionális-gazdasági emberrel kapcsolatos tanítások
alapját képezik, eredetileg a hedonizmus filozófiájából nőttek ki. E filozófia szerint az
ember úgy mérlegeli tetteit, hogy azok maximális mértékben szolgálják majd a saját
érdekeit, és tágabban a jóllétét. Adam Smith gazdaságtudományi tanításai erre a
feltételezésre építve olyan elmélethez vezettek, amely szerint a szervezetek, a
fogyasztók, a vásárlók közötti piaci kapcsolatokat magukra kell hagyni; az elkülönült
önérdekkeresés a piaci viszonyokat kellően szabályozni fogja.

Adam SMITH (1723-1790)
Ami ebből az általános gondolatsorból a munkavállalókra vonatkoztatva levezethető,
azt a következőkben foglaljuk össze:
1. Az embert elsősorban gazdasági ösztönzők motiválják, így aszerint fog
tevékenykedni, hogy a legnagyobb gazdasági előnyt biztosítsa a maga számára.
2. Miután a gazdasági ösztönzők a szervezet ellenőrzése alatt állnak, az
alkalmazott lényegében passzív tényező, amelyet a szervezet manipulálhat,
motiválhat és ellenőrizhet.
3. Az ember érzelmei lényegében irracionálisak, ezért meg kell akadályozni, hogy
azok szerephez jussanak a munkahelyen.
4. A szervezeteket oly módon lehet és kell is tervezni, hogy ezzel semlegesítsük,
illetve szabályozzuk az emberi érzelmeket, és a kiszámíthatatlan emberi
sajátosságokat.
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Ezekből az előfeltevésekből néhány további következik. Ezeket Douglas McGregor
fogalmazta meg, és a kiegészítő előfeltevéseket X-elméletnek nevezte el
(megkülönböztetésül az Y - elmélettől, amelyet a későbbiekben tárgyalunk.). Az Xelmélet az alábbi tételekkel bővíti a racionális-gazdasági emberre vonatkozó
előfeltevést:
1. Az ember eredendően lusta, ezért külső ösztönzőkkel kell munkára késztetni.
2. Az ember természetes céljai ellentétben állnak a szervezet céljaival, ezért a
szervezeti célok érdekében tett erőfeszítéseit külső ösztönzőkkel kell
biztosítani.
3. Irracionális érzelmei miatt az ember lényegében képtelen az önfegyelemre, az
önuralomra.
4. Összességükben az emberek megközelítőleg két csoportba sorolhatók: azokra,
akik megfelelnek a körvonalazott előfeltevéseknek, valamint azokra, akik
önmotivációval, önuralommal rendelkeznek és kevésbé rabjai érzelmeiknek.
Ennek az utóbbi csoportnak kell vállalnia az összes többiért a vezetés
felelősségét.

Douglas McGREGOR (1906 – 1964)
Végeredményben tehát a racionális-gazdasági emberrel kapcsolatos előfeltevések az
embereket két csoportba sorolják: a megbízhatatlan, anyagias, számító tömegre és a
megbízható, széleskörűen motivált, morális elitre, amelynek szerveznie és vezetnie
kell a tömeget. Amint látni fogjuk, a fő probléma ezen elmélettel kapcsolatban, hogy
egyetlen személyre sem illik rá, annál inkább általánosít, egyszerűsít. Az embereket
egyszer feketének, máskor fehérnek ábrázolja.

1.1. A racionális-gazdasági emberképen alapuló VEZETÉSI STRATÉGIA
Az előfeltevések jellege, amelyeket a vezető támaszt alkalmazottai természetével
kapcsolatban, egyben meghatározza vezetési stratégiáját és a szervezet, valamint a
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munkavállaló közötti pszichológiai szerződés koncepcióját. Az említett előfeltevések
lényege: a szervezet gazdasági jutalmazással megvásárolja a munkavállaló szolgálatait
és engedelmességét. Ugyanakkor a szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy
tekintélyi és ellenőrzési rendszere segítségével megvédi magát és a munkavállalót az
emberi természetből adódó irracionális sajátságokkal szemben. A tekintély lényegében
kijelölt hivatalokon és pozíciókon alapul, és a munkavállalótól elvárják az
engedelmességet bármely tekintélyi pozícióban levő személlyel szemben, tekintet
nélkül annak szaktudására vagy személyiségére.
Az elsődleges hangsúly a hatékony feladatteljesítésen van. A vezetés felelőssége az
alkalmazottak moráljáért, érzelmeiért másodlagos. Az ebből kibontakozó vezetési
tevékenység négy fő funkcióban ragadható meg: 1. tervezés, 2. szervezés, 3.
motiválás, 4. ellenőrzés.
Ha alacsony a termelékenység vagy alacsony a morál, akkor a megoldást vagy a
munkahelyek és a szervezeti kapcsolatok újratervezésében kell keresni, vagy meg kell
változtatni az ösztönzési, illetve ellenőrzési rendszert, hogy megfelelő motiváltságot és
termelési szintet biztosítsanak. Vagyis az ilyen alapelvek szerint működő szervezet
összhatékonyságának javítása érdekében elsősorban magával a szervezettel törődik (Ki
kinek ad jelentést, ki milyen feladatkört lát el, megfelelően tervezettek-e a
munkakörök stb.). Másodszor, felül fogja vizsgálni ösztönzési módszereit (azt a
rendszert, amellyel megkísérli a teljesítményeket motiválni és jutalmazni). Ha a
termelékenység alacsony, a vállalat megpróbálkozhat valamilyen egyéni
prémiumrendszerrel, amely a kiemelkedően teljesítőket jutalmazza, vagy ösztönzi a
versenyt a munkások között, jutalmazva az élenjárókat. Harmadszor, a szervezetnek
fölül kell vizsgálnia ellenőrzési struktúráját. Kellő nyomást gyakorolnak-e a vezetők a
beosztottakra a termelés érdekében, alkalmas-e a rendszer arra, hogy a gyengén
teljesítőket, a lógósokat kellően azonosítsa és megbüntesse? Vannak-e alkalmas
információgyűjtő mechanizmusok, s képes-e a vezetés ezek révén felfedni, hogy a
szervezet mely részét terheli mulasztás.
A felelősség terhe a szervezeti teljesítményért teljes egészében a vezetés vállaira
nehezedik. A vezetés a munkavállalóktól csak annyit várhat, amennyit az ösztönző és
ellenőrzési rendszerek lehetővé tesznek, illetve bátorítanak. Ennélfogva, ha a
munkavállaló nem felel meg a vele szemben támasztott előfeltevéseknek,
valószínűtlen, hogy másfajta magatartásra módja lenne. Ebből következik, hogy a
legnagyobb veszély az ilyen előfeltevések alapján működő szervezet számára, hogy
pontosan ilyenné válik. Ha a munkavállalótól azt várják, hogy legyen közönyös,
ellenséges, akit csak gazdasági ösztönzőkkel vagy hasonló eszközökkel lehet késztetni,
akkor ezzel a vezetési stratégia szinte ráhangolja a dolgozókat arra, hogy ilyen módon
viselkedjenek.
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1.2. A racionális-gazdasági emberképhez illeszkedő motivációs elmélet: a
MEGERŐSÍTÉS ELMÉLET
A megerősítés elmélet egyike a legrégibb motivációs elméleteknek. Az elmélet alapját
az ún. operáns kondicionálás képezi, és gyökerei B. F. Skinner állatkísérleteihez
nyúlnak vissza. Az elmélet fontos változói: az inger, a válasz és a jutalom.

Burrhus F.SKINNER (1904-1977)
Az inger lehet bármilyen változó, vagy körülmény, ami viselkedési reakciót vált ki.
Szervezeti környezetben a válasz (reakció) valamilyen mértékű munkateljesítmény
(p1. termelésnövelés, hiányzás, baleset).
A jutalom minden, ami a dolgozó számára érték, és a dolgozó viselkedése váltja ki,
hiszen a jutalommal az adott viselkedést akarjuk megerősíteni.
A kutatók a legnagyobb figyelmet a reakció - jutatom összefüggéseire fordították.
Állatkísérletek eredményei alapján négy típust különítettek el:
1. fix intervallum: az alany meghatározott időközönként kap jutalmat – például
óránként. Az órabérben dolgozókat úgy tekinthetjük, mint akiket fix
intervallum alapján jutalmaznak.
2. állandó teljesítmény arány: az alany meghatározott számú reakció alapján kap
jutalmat. Egy ingatlanügynök például minden eladott ingatlan után kaphat egy
bizonyos százalékot, vagyis meghatározott mérték alapján kap jutalmat.
3. változó intervallum: az alany bizonyos időközönként kap jutalmat, de ez az
intervallum nem állandó (pl. bizonyos ünnepek alkalmával osztanak jutalmat).
4. változó teljesítmény arány: a jutalom a viselkedés függvénye, de a mértéke
változó. Ha például az ingatlanügynök egyszer minden üzletkötés után, máskor
csak két-három üzletkötés után kap jutalmat, akkor változó mértékű jutalomról
beszélünk.
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A megerősítés elmélet hívei hisznek abban, hogy a fenti módszerekkel befolyásolható
az alanyok motivációja. Számos szerző foglalkozott a megerősítés elmélet előnyeivel
és az ezzel járó felelősséggel. Abban mindenki egyetért, hogy ez az elmélet a
motiválás irányítását a vezetésre ruházza, hiszen csak ők képesek szabályozni a
dolgozók energiaráfordítását a megerősítési programok változtatásával. Igaz, az
emberek nagy része inkább maga szereti irányítani az életét, nem pedig hagyni, hogy
egy szervezet manipulálja. A viselkedés-kontrollal járó felelősség kérdése igen kényes
téma, mert bizonyos erkölcsi szempontokat is figyelembe kell venni - a dolgozók
jólétével (boldogulásával) kapcsolatban. Amikor egy dolgozó kimerülésig hajtja magát
- pl. a saját rossz munkaszervezése miatt – akkor maga felelős a történtekért. Ha
viszont a dolgozót túlfeszített munkára kényszerítik (manipuláció), akkor a szervezet
felelős a következményekért. A viselkedésre kiható erkölcsi felelősség problémája az
elméletnek nem központi kérdése, de az elmélet gyakorlati alkalmazásánál fontossá
válik.

1.3. A racionális-gazdasági emberkép érvényességének néhány bizonyítéka.
Ezen emberkép legnyilvánvalóbb bizonyítékait mindennapos tapasztalatainkban
éppúgy megtaláljuk, mint a szervezetek történetében.
Az alkalmazottal kapcsolatos előfeltevések és az abból következő vezetési elvek a
legkülönbözőbb szituációkban hatnak. Például újra és újra igazolja önmagát a
futószalag, mint a hatékony termelést szolgáló módszer. A pénz és a személyi
ösztönzők az emberi erőfeszítések sikeres motivátorainak bizonyultak sokfajta
szervezetnél. Az a tény, hogy a munkavállaló érzelmi igényeit a munkahely nem
elégítette ki, csekély jelentőségű, mivel igen gyakran maga sem várta ezek kielégítését.
Szüleitől már megtanulta, milyen az élet a szervezeteken belül és magatartását ehhez
mérten alakította.
Mégis a racionális-gazdasági emberképre alapozott vezetési stratégiák sikere ellenére
voltak számos ellenérv is megfogalmazható vele szemben.. Ha a fizetés az egyetlen
dolog, amit a munkás a szervezettől várhatott, akkor abból minél többet kívánt. Amint
az ipari társadalom életszínvonala emelkedett, a munkavállalók módosították a
fizetések és az előjogok biztosításával kapcsolatos várakozásaikat. A nagy ipari
szervezetek kezdetben könnyűszerrel kizsákmányolhatták munkásaikat; a
kizsákmányolás azonban végül is a szakszervezetek kifejlődéséhez vezetett, ami azt
jelentette, hogy a munkások kezébe hathatósabb fegyver került a vezetés
befolyásolására, ha várakozásaik nem teljesülnek.
A munkák komplexebbekké váltak, a szervezetek közötti versengés elkeseredettebb
lett, és ez azt jelentette, hogy a vezetésnek növekvő mértékben támaszkodnia kellett
munkásai véleményére, alkotókészségére, hűségére. Ahogy a szervezet egyre többet
várt dolgozóitól, úgy azok is felülvizsgálták a szervezettel szemben támasztott
követelményeiket. Ha a szervezetek egyre többet várnak, a munkavállaló
hasonlóképpen mind többet vár. Ez azt jelenti, hogy amint a szervezetek egyre
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komplexebbé válnak és egyre inkább függő helyzetbe kerülnek saját emberi
forrásaikkal szemben, úgy a pszichológiai szerződés jellege is változni fog.
Ugyanakkor a munkapszichológusok és a munkaszociológusok gondosabban kezdték
tanulmányozni, hogy valójában milyen motivációs és magatartási mintái vannak a
szervezeti tagoknak. Egyes tanulmányok, pl. a Hawthorne-tanulmány kimunkálása
során nyilvánvalóvá vált, hogy a munkások számos indítékot, igényt, várakozást
hoznak magukkal, amelyek nem egyeztethetők össze a racionális-gazdasági emberre
vonatkozó előfeltevésekkel, azonban befolyásolják munkájuk minőségét és
mennyiségét, továbbá a szervezethez fűződő kapcsolataikat. Ezek a tanulmányok egy
másik előfeltevés-csoporthoz vezettek, amelyet társas igényű embernek neveztek el.

2. A társas igényű emberkép
Több tanulmányt is idézhetünk, amelyek a társadalmi indítékok fontosságára mutatott
rá a szervezetek életében. Korábban a II. tanulmány 7. fejezetében, valamint a III.
tanulmány 2. fejezetében már utaltunk rá, hogy az ún. Hawthorne-tanulmányok drámai
hatást kiváltva hívták fel a figyelmet arra a tényre, hogy a munkatevékenység
megtervezésekor az az igény, hogy azt a munkatársak elfogadják és kedveljék, egyenlő
fontosságú, vagy még fontosabb, mint a vezetés által felajánlott gazdasági ösztönzők.
E kutatások ezenkívül kimutatták: az ember majd minden olyan kísérletnek ellenáll,
amely esetleg túlzott versenyhelyzetet teremtene a munkatársak között.
Elton Mayo számára a Hawthorne-tanulmányok és azt követően a munkásokkal
folytatott interjúk adatai meggyőző bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a technológiai
fejlődés megfosztotta értelmétől a munkát, és kielégítetlenül hagyta az alkalmazott
alapvető társadalmi igényeit. Az interjúk során oly sok munkás panaszolta az
elidegenedés érzetét és az azonosulás érzetének elvesztését, hogy Mayo végül is olyan
előfeltevést fogalmazott meg az emberi természetről, amely teljesen eltérő a
racionális-gazdasági emberre vonatkozó előfeltevésektől.
A társas igényű emberkép legfontosabb tételei a következők:
1. Az embert alapvetően társadalmi igényei motiválják, és a számára
kulcsfontosságú azonosulás érzetét csak a társas kapcsolatok tudják biztosítani.
2. Az ipari forradalom és a munka racionalizálása folyamán a munka önmagában
értelmét vesztette; ezt az értelmet a munkahely társas kapcsolataiban kell
keresni.
3. Az ember sokkal fogékonyabb a vele egyenrangúak csoportjának társadalmi
befolyására, mint a vezetés ösztönző és szabályozó eszközeire.
4. Az ember a vezetés iránt olyan mértékben fogékony, amennyire a feljebbvaló
képes alárendeltjének társas igényeit és elismerés iránti igényeit kielégíteni.
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2.1. A társas igényű emberképen alapuló VEZETÉSI STRATÉGIA
Ez az emberfelfogás a racionális-gazdasági emberképből kiinduló vezetési stratégiához
képest jelentősen eltérő következményekkel jár.
1. Máshová helyeződik a vezető figyelmének fókusza: nem az elvégzendő
feladatra korlátozza csupán a figyelmét, hanem több figyelmet szentel a
hatáskörében dolgozók igényeinek.
2. Ahelyett, hogy alárendeltjei motiválásával és ellenőrzésével törődne, azok
érzelmeivel foglalkozik, különös tekintettel a csoportba való beilleszkedésre, és
a szervezettel való azonosulásra.
3. A munkacsoportokat realitásként fogadja el, az egyéni ösztönzők helyett
csoportos ösztönzőkben gondolkodik.
4. A vezető szerepe elsőrangúan nem a tervezés, a szervezés, a motiválás, és az
ellenőrzés, sokkal inkább közvetítőként tevékenykedik a beosztottak és a felső
vezetés között. Meghallgatja és megérti alárendeltjei igényeit és érzéseit,
méltányosságot és együttérzést tanúsít kívánságaikkal szemben.
Ezen előfeltevések értelmében a munkát illető kezdeményezés (a motiváció forrása) a
vezetőről áttolódik a beosztottra . A vezető a munka létrehozója, motivátora és
szabályozója helyett a munka elősegítője, vagyis a támogató szerepét tölti be.
Az autoritás, valamint a pszichológiai szerződés jellege, amely ezen követelményekből
és vezetési stratégiákból adódik, erősen eltér a hagyományos szervezeti
követelményektől. Talán a legfontosabb, hogy a vezető nem pusztán a gazdasági
természetű szükségletek létezését ismeri el. A vezető autoritása nagyrészt még itt is
arra épül, hogy hivatali posztot tölt be, de semmiképpen sem kizárólag hatalmi alapon
gyakorolja azt. Tekintélye inkább azt jelenti, hogy pontosan megszabja a csoport
számára a követendő célokat, de utána a részletkérdések megoldását a csoportra bízza.
Miután a vezető elismeri a munkahellyel kapcsolatos társadalmi igényeket, megnyitja
az utat az alkalmazott és a szervezet között egy olyan pszichológiai egyezséghez,
amelyben mindkét fél többet várhat a másiktól. Ha a munkavállaló egyes fontos
érzelmi igényeit kielégítheti a szervezet tevékenységében való részvétel során, akkor
ezzel bizonyos fokig morálisan bekapcsolódik a szervezet életébe, s így a szervezet is
nagyobb mértékben számíthat hűségére, elkötelezettségére és a szervezeti célokkal
való azonosulására.
Mayo - és utána mások is - felismerték, hogy amennyiben a szervezet a dolgozók
számára olyan helyzetet teremt, amelyben azok a frusztráció, a fenyegetés és az
elidegenedés légkörében kénytelenek élni, akkor a létrejött csoportok normái
ellentétesek lesznek a vezetés céljaival. Az alkalmazottaknak ily módon elégítik ki
társas igényeiket, de ennek a vezetés adja meg az árát.
Ha a vezetés képes hasznosítani a csoportban rejlő erőket, képes a csoportnormákat a
szervezet szolgálatába állítani, akkor felmérhetetlen motiváció- és energiatartalékok
válnak hozzáférhetővé. Vagyis ha a vezetés nem képes kielégíteni a dolgozók társas
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igényeit, akkor azok a formális szervezettől elidegenednek, az informális szervezettel
azonban morális kapcsolatba kerülnek. Ha viszont a vezetés képes a társas igényeket
teljesíteni, akkor megnyerheti a dolgozók morális érdekeltségét a formális szervezet és
annak céljai számára.

2.2. A társas igényű emberképhez illeszkedő motivációs elmélet: a
MÉLTÁNYOSSÁG ELMÉLET
1965-ben Adams kidolgozott egy munkamotiváció elméletet, amit az összehasonlítás
elvére alapozott. Ennek értelmében az egyén munkához való hozzáállása a másokkal
való összehasonlítás eredményének függvénye. Az elmélet megfigyeléseken alapszik.
Ezek szerint az egyén motivációját az őt körülvevő többi ember motivációja
befolyásolja. Adams szerint a motiváció nem biológiai, hanem társadalmi eredetű.
A méltányosság elmélet alapfogalmai a következők:
1. Az EGYÉN (Person), aki összehasonlítja magát másokkal.
2. A MÁSIK (Other), akivel az Egyén összehasonlítja magát.
3. A RÁFORDÍTÁS (Input) - az összes aktívum, amit az Egyén befektet a
munkájába. Ezek lehetnek az egyén képzettsége, intelligenciája, szakmai
hozzáértése, gyakorlata, ügyessége, szorgalma stb. A ráfordítás tehát az
egyénnek (saját maga által megállapított) minden olyan értékes és hasznos
tulajdonsága illetve tudása, amit munkájához felhasznál.
4. Az EREDMÉNY (Outcomes) - minden, amit az egyén a munkájáért a
szervezettől kap. Ilyen például a fizetés, a nyugdíj, a jó munkakörülmények stb.
Az eredmény tehát a munkaviszonyból eredő előnyök összességét jelenti.
Ugyancsak maga az egyén állapítja meg, hogy mit tekint eredménynek.
Az elmélet szerint az Egyén arányba állítja saját Ráfordítását a megszerzett
Eredménnyel, és ezt összehasonlítja a Másikéval. Adams feltételezi, hogy az emberek
mennyiségileg is ki tudják fejezni ezt az arányt. Például, az Egyén - mondjuk - 50
egységnek értékeli a Ráfordítást, és ugyancsak 50 egységnek értékeli az Eredményt is.
Az így kapott arányszám 50/50. Ám értékeli a másik ráfordítását is, és ennek
eredményét is, amelynek arányszáma - mondjuk – szintén 50/50. Mivel a törtek értéke
egyenlő, az egyén méltányosnak érzi a helyzetet. Ez akkor is így lenne, ha a Másik 100
egységnyi Eredményt kapna, de a Ráfordítása is 100 egységet tenne ki.
Mi történik azonban akkor, ha az egyén arányának értéke eltér a másikétól? Például az
egyéné 50/50, a másiké pedig 50/75. Ez azt jelenti, hogy azonos ráfordítás mellett a
másik eredménye nagyobb. Ez az egyén számára méltánytalanságot jelent:
igazságtalan, hogy a másik többet kap, mivel mindkettőjük ráfordítása azonos.
Adams szerint a méltánytalanság érzése feszültséget kelt, és az egyén arra fog
törekedni, hogy ezt a feszültséget csökkentse. Minél nagyobb az egyenlőtlenség az
egyén és a másik között, annál nagyobb a törekvés arra, hogy a feszültség csökkenjen.
Ezért Adams szerint az emberi motiváció gyökere az a feszültségérzet, amit a
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méltánytalanság észlelése kelt. A motivációhoz tehát az egyenlőtlenség érzete
szükséges, hiszen ha az egyén úgy érzi, hogy közte és a másik között teljes az
egyenlőség, nem válik motiválttá.
Adams szerint két oka lehet a méltánytalanság érzetének:
1. Alulfizetettség (underpayment): ez azt jelenti, hogy az egyén úgy érzi,
kevesebbet kap, mint a másik, pedig mindkettőjük ráfordítása azonos. Pl.:
egyén 50/50, a másik pedig 50/75.
2. Túlfizetettség (overpayment) esetén az egyén úgy érzi, hogy többet kap, mint a
másik, pedig mindkettejük ráfordítása egyforma. Pl.: egyén 50/75, a másik
50/50.
Adams szerint az emberek módosítanak motivációs szintjükön az egyenlőség
visszaállítása érdekében. Az egyenlőtlenség okozta feszültség csökkentésére való
törekvés a munkába való több vagy kevesebb energia befektetésben nyilvánulna meg,
ami a ráfordítás egyik formája. A szerző úgy véli, hogy a dolgozóknak járó bér
feladata lenne a különbség kompenzálása.

2.3. A társas igényű emberfelfogás érvényességének néhány bizonyítéka.
Számos bizonyíték adódik különféle munkacsoportok megfigyelésére alapozott
kutatásokból, amelyeket különféle szervezeti elrendezések mellett végeztek. Zaleznik
és munkatársai például egy közepes méretű gyáripari konszern mintegy 50 dolgozót
foglalkoztató osztályán a következőket tapasztalták:
1. sem a munkások teljesítménye, sem elégedettsége nem volt összefüggésben az
egyén számára biztosított fizetéssel és munkaköri státussal, sokkal inkább a
csoporttagsággal,
2. az állandó csoporttagok egyre erőteljesebben azonosultak a - vezetés elvárásait
is tükröző - csoportnormákkal,
3. a deviánsak és a csoportban izolált helyzetben levő csoporttagok mindinkább
elégedetlenné váltak és megsértették a csoportnormákat,
4. azok a deviánsak és izoláltak, akik csoporttagságra aspiráltak és azonosultak a
csoporttal, a csoportnormák feletti teljesítmény szint felé tendáltak,
5. azok a deviánsak és izoláltak, akik nem aspiráltak csoporttagságra, a
csoportnorma alatti teljesítmény felé tendáltak.
A futószalaggal és tömegtermeléssel foglalkozó tanulmányok következetesen
kimutatták, ha a dolgozó társas kapcsolatait megbontják, lehetetlenné teszik a
zavartalan beszélgetést szomszédjával, ha nincs módja a saját igényeinek megfelelő
társas kapcsolatok kialakítására, akkor ez az elégedetlenség forrásává válhat. Ahol
viszont a munkát oly módon tervezték át, hogy ezzel megkönnyítsék a csoportmunkát
és a társas interakciót, ott ennek nyomán mind a teljesítmény, mind pedig a morál
javult.
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Egy fontos vizsgálat- sorozatában Whyte és munkatársai megvizsgálták: vajon a pénz
valóban elsődleges motivátora-e a teljesítménynek? A kutatócsoport az alábbi fontos
megállapításokhoz jutott el:
1. A megfigyelt dolgozók körében, az elsődlegesen a pénz által motiváltak aránya
igen alacsony, mintegy 10%.
2. Egy ösztönzési terv (akár egyéni, akár csoportos) akkor is hatásos lehet, ha
anyagi előnnyel nem jár. A dolgozó ugyanis arra a felismerésre juthat, hogy a
termelési célok teljesítése egy bizonyos fajta játék, amelyben nyerni vagy
veszíteni lehet, a dolgozó jó munkát végez, mert a játék öröm. De a dolgozók
azért is törekedhetnek magasabb teljesítményre, hogy fenntartsák jó
kapcsolataikat vezetőikkel és minimálisra csökkentsék a termelés érdekében
rájuk nehezedő nyomást. Mindemellett élénk munkatempóban dolgozni
kevésbé unalmas és fárasztó, mint akadozó vagy lassú ütemben. Ezek a
tényezők nem mind a társas igényű ember elmélete mellett szólnak, de
világosan mutatják a racionális-gazdasági ember elméletének elégtelenségét.
A Michigan-i Egyetem Társadalomtudományi Intézetében elvégzett kutatások
eredményei is a társas igényű emberfelfogás érvényességét igazolják. Meggyőzően
bizonyították, hogy a szervezetek nem tekinthetők egyszerűen csak a személyek
halmazának, amelyeket legfeljebb a szervezeti séma strukturál, sokkal inkább egy
egymásba kapcsolódó és egymástól kölcsönösen függő csoportok közötti
kapcsolathálóként kell őket értelmezni. Így a vezérigazgató és közvetlen alárendeltjei
képezik a csúcson lévő csoportot. Ezek az alárendeltek egyenrangú csoportot alkotnak:
a csúcsvezetés csoportját. Az igazgató- helyettesek mindegyike olyan csoport csúcsán
helyezkedik el, amely rajta kívül a közvetlen alárendeltjeiből áll. Ez utóbbiaknak ismét
megvan a saját egyenrangú csoportjuk. Ha meg akarjuk érteni a szervezeti
alkalmazottak indítékait, akkor ilyen szempontok szerint kell szemlélnünk a különféle
csoportokhoz tartozó tagságot. Likert összekötőnek nevezte azt a személyt, aki
egyszerre több csoporthoz tartozik: ilyen pl. az igazgatóhelyettes, aki része a
csúcsvezetésnek, de egyben vezetője saját osztályának is. Az elnevezést az indokolja,
hogy az összekötő teremt kapcsolatot a különféle csoportok között, kulcsszerepet tölt
be a szervezet életében, mivel a tájékoztatás és intézkedés csatornái rajta keresztül
vezetnek egyik csoporttól a másikhoz.
Összefoglalva. Több kutatás támogatja azt a feltevést, hogy a szervezetek életében
nagy szerepe van a társas motivációnak. A szervezet tagjai egyrészt képesek arra, hogy
morálisan érdekeltek legyenek a szervezetben, amelyhez tartoznak, de ugyanakkor
törekszenek is erre. Ha ez általánosságban igaznak bizonyul sokfajta szervezetnél,
akkor fokozatosan meggyengül az utilitárius szervezetek kezdeti koncepciója, amely a
pszichológiai egyezséget pusztán gazdasági jutalmazásra és racionális alkura építette.
A tudományos felismerések azonban óva intenek a túláltalánosítástól. Noha a
racionális- gazdasági ember modellje nyilván nem egészen általános, nem várhatunk
egyértelmű bizonyítékot a társas igényű ember univerzális voltára sem.
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3. Az önmegvalósító emberkép
Az emberi magatartás tanulmányozás során számos kutató jutott a Mayoéval azonos
következtetésre. Eszerint a szervezeti élet - különösen az iparban - megfosztotta
értelmétől a munkát. Sokan azonban arra a következtetésre jutottak, hogy az
értelemnek ez a hiánya nem annyira a dolgozó társas igényeire vonatkozik, mint
inkább arra a lényeges szükségletére, hogy átgondolt, értelmes módon hasznosítsa
képességeit és ismereteit. A modern iparban a legtöbb munka annyira specializált és
elszigetelt, hogy a dolgozó számára nem nyújt lehetőséget képességeinek
kiteljesedésére és a pszichikus fejlődésre.
Arra sincs lehetősége a dolgozónak, hogy felismerje az összefüggést saját
tevékenysége és a szervezet küldetése között. Mindezen felismerések egy új
emberfelfogást alapoztak meg: az önmegvalósító emberfelfogást.
Az önmegvalósító emberképpel kapcsolatos előfeltevések a következőkben
foglalhatók össze:
1. Az ember indítékai hierarchikusan elrendezhető osztályokba sorolhatók,
amelyeket a következőképpen állíthatunk sorrendbe: 1. az életben maradás, az
épség és biztonság alapvető igénye, 2. társas és affiliatív49 igény, 3. az
önmagával való elégedettség és önbecsülés igénye, 4. autonómia és
függetlenség iránti igény és 5. az önmegvalósítás igénye (az ember saját
erőforrásainak teljes hasznosítását értve alatta). Ahogy az alacsonyabb szintű
szükségletek kielégítést nyernek, úgy aktualizálódnak a magasabb szintű
indítékok. Ha más irányú igényei többé-kevésbé kielégültek, még a
legtehetségtelenebb dolgozó is törekszik bizonyos önmegvalósításra, vagyis
hogy munkájának jelentőséget tulajdonítson.
2. A dolgozó továbbfejlődésre törekszik munkája során és képes is arra, hogy
továbbfejlődjön. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mértékű autonómiára és
függetlenségre, tartós perspektívára, speciális képességek, ismeretek
elsajátítására és nagyobb rugalmasságra van szüksége a körülményekhez való
alkalmazkodás során.
3. Az ember elsődlegesen önmagát motiváló, önkontrollra képes személyiség; a
külső ösztönzők és szabályozók valószínűleg fenyegetően hatnak személyére és
csökkentik a továbbfejlődésre irányuló törekvését.
4. Nincs alapvető ellentét az önmegvalósításra törekvés és a hatékonyabb
szervezeti teljesítés között. A dolgozó hajlandó önként egyesíteni a saját és a
szervezeti céljait, ha erre alkalmat adnak.

49

affiliáció: belépés valamely közösségbe, csatlakozás hozzá.
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Az alábbiakban látni fogjuk, hogy ez az emberfelfogás elsősorban Maslow motivációs
elméletén nyugszik.

3.1. Az önmegvalósító emberképen alapuló VEZETÉSI STRATÉGIA
Ha a vezető e feltevésekkel él, akkor olyan stratégiát alakít ki, amely hasonló a társas
igényű ember elméletéből származott stratégiához, kiegészítve azt néhány
sajátossággal. Az egyik ilyen sajátság: kevesebbet kell törődnie azzal, hogy a
munkavállalóval szemben figyelmes legyen, annál többet kell foglalkozni azzal, hogy
annak képességeit próbára tegye, értelmes munkát biztosítson számára. A hangsúly
nem azon van, vajon a dolgozó kielégítheti-e társas igényeit. A végeredmény azon
múlik majd, hogy tartalmasnak érzi-e munkáját, amely ez esetben a büszkeség és
önbecsülés érzését nyújtja a számára.
Az ilyen vezető gyakran kerül abba a szerepkörbe, hogy azt próbálja feltárni, milyen
feladat tenné igazán próbára egy-egy beosztottjának képességeit. A vezető itt a
folyamatoknak inkább katalizátora, előmozdítója, mint motivátora, ellenőre. A
legjellemzőbb talán az, hogy bizonyos értelemben megbízóvá válik: annyi felelősséget
ruház alárendeltjeire, amennyit érzése szerint azok elbírnak.
A legfontosabbak azok a következmények, amelyek az autoritásra és a pszichológiai
szerződésre vonatkoznak. Mindenekelőtt az autoritás immár nem a hivatalos
státuszokhoz kötődik, sokkal inkább magában a feladatban ölt testet. A vezető a
feladat követelményeinek csupán közvetítője. Ha a dolgozó vállalja a próbát, törekszik
az autonómiára és képes nevelni önmagát, akkor a feladat kielégítő teljesítésnek is
önmaga lesz az ellenőre. A motiváció bázisa egészében eltolódik, többé nem kívülről
ható, hanem belsővé válik.
Mind a klasszikus (gazdasági-racionális), mind a társas igényű emberképben a
pszichológiai szerződés kívülről ható jutalmak (gazdasági vagy társas jutalmak), és a
munkateljesítés cseréjét feltételezi. Az önmegvalósító emberképben a pszichológiai
szerződés a teljesítmény és a szakmai fejlődés, kreativitás cseréjét feltételezi. Ez
inkább morális, mint kalkulatív érdekeltséggel jár együtt, ilyenformán jelentékeny
potenciált szabadít fel a szervezeti célok érdekében való elkötelezettségre, és
alkotóerőt összpontosít a célok megvalósítására. A dolgozó ily módon lényegesen
nagyobb hatáskörre tesz szert, hiszen munkája végzésében bizonyos fokú autonómiát
élvez. Az a szervezet tehát, amely a vezetőnek ezen feltételezéseire építi működését,
sokkal szélesebb körű hatalommegosztást biztosít, vagyis abba az irányba tendál, amit
egyes szerzők hatalmi kiegyenlítődésnek neveznek.
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3.2. Az önmegvalósító emberképhez illeszkedő motivációs elmélet: a
SZÜKSÉGLETHIERARCHIA ELMÉLET
A szükséglethierarchia elméletet Abraham Maslow fejlesztette ki, aki a szükségletek
öt csoportját különítette el:
1. Élettani szükségletek: a legalapvetőbb szükségletek, melyek kielégítése
szükséges az életben maradáshoz (a túléléshez). Ezek közé tartozik a légzés,
víz, étel stb.
2. Biztonsági szükségletek: fenyegetés-, veszély- és nélkülözésmentes élet. Ezek
az önfenntartás szükségletei. Manapság a legtöbb biztonsági szükségletünk
kielégített, bár előfordul, hogy az emberek katasztrófát élnek át (p1. hurrikán,
háború stb.).
3. Szociális szükségletek: magukba foglalják a valahová tartozás, a társaság, a
barátság utáni vágyat. Vannak, akik szerint a szerelem is ide tartozik. Ezek a
szükségletek az egyén másokkal való harmonikus együttlétére utalnak.
4. Önérzeti (önbecsülési) szükségletek: ide tartozik az önbizalom, elismerés, a
megbecsülés és az egyenrangúság tiszteletben tartása. Ezeknek a
szükségleteknek a kielégítése a megfelelés érzését keltik, kielégítetlenségük az
alsóbbrendűség és tehetetlenség érzését keltik.
5. Önmegvalósító szükségletek: Az önmegvalósítás nem más, mint a teljességre
való törekvés. Valójában egy ideális én-képnek való megfelelés igénye.

Abraham MASLOW (1908 – 1970)

Az elmélet második része a szükségletek közötti összefüggésekkel foglalkozik.
Maslow szerint a szükségletek hierarchikusan épülnek fel. Az alapot az élettani
szükségletek jelentik, melyek kielégítése mindennél fontosabb és folyamatosan valósul
meg. Erre épül a többi szükséglet, míg végül legfelül az önmegvalósítás szükséglet
található. Ezt mutatja a 1. ábra.
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1. ábra: A szükségletek hierarchikus elrendeződése
Feladat: Ismer-e olyan embert, akire az alábbi állítások nagyobb része igaz?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realitás orientált
Elfogadja önmagát és másokat
Spontán
Inkább problémaközpontú, mint én-központú
Autonóm és független
Tapasztalat és nem az előítélet vezérli
Volt már misztikus vagy spirituális élménye, függetlenül attól, hogy vallásos-e
Azonosul az emberiséggel
Van intim és mély érzelmeken nyugvó kapcsolata
Demokratikus attitűdök jellemzik
Humorérzékkel rendelkezik
Kreatív

Ha igen, akkor Maslow szerint ön ismer legalább egy önmegvalósító személyt!
Az alapszükségletek csoportját az élettani és biztonsági, a magasabb rendűekét pedig a
szociális, az önérzeti és önmegvalósító szükségletek alkotják. Maslow a szükségletek
hierarchikus elrendeződésével kapcsolatban a következőket állítja:
1. A kielégítetlen szükségetek meghatározzák és befolyásolják a viselkedést.
2. Az egyén módszeresen elégíti ki szükségleteit, az alapszükségletektől
lépcsőzetesen haladva a magasabb rendűek felé.
3. Az alapszükségletek megelőzik a magasabb rendű szükségleteket.
Az első tétel alapvető. Miután egy szükségletet kielégítünk, az nem motiválja többé a
viselkedést. Az éhes ember ételt keres. Ha az éhség megszűnik, az éhség nem
motiválja többé.
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A második tétel a megvalósításban való haladással foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy az
egyén sorrendben elégíti ki a szükségleteit, egyiket a másik után. Maslow szerint
mindnyájan a szükségletek kielégítésével töltjük az életünket, hiszen nagyon kevés
ember van, aki valaha elérte a teljességet. Maslow azt is kijelenti, hogy az
önmegvalósító szükséglet soha sincs teljesen kielégítve.
A harmadik tétel arra helyezi a hangsúlyt, hogy az életben maradáshoz szükséges
alapszükségletek kielégítése nélkül nem lép fel a többi szükséglet.
Az elmélet sokféleképpen vonatkoztatható a munkavégzésre. Abban az esetben, ha a
fizetés alacsony és a biztonságérzés gyenge, akkor a dolgozók csak a munka azon
aspektusaira összpontosítanak, amelyek az alapszükségletek kielégítéséhez vezetnek.
Ha ezek javulnak, nő a fontossága a vezetőkkel és az egymással való kapcsolatoknak.
Ezek válnak a viselkedés motiváló tényezőivé. Végül pedig egy jó
munkakörnyezetben a vezetők feladata csökken, a munka valódi jellege bukkan fel
újra -- de itt nem mint az alapszükségletek, hanem az önbecsülési és önmegvalósítási
szükségletek kielégítésére szolgáló eszközként.
Úgy tűnik, hogy a dolgozók egyre többet és többet akarnak. Egy szervezet soha nem
tud eleget adni az egyénnek, annak fejlődése szempontjából. Az önmegvalósítási
szükségletek természetéből adódóan az egyén mindig többre vágyik. Ezért ez a
szükséglet a motiváció állandó forrása.
Egy következő motivációs elmélet, Alderfer ún. ERG elmélete bizonyos fokig
korrigálja a Maslow elméletét. Ez három fontos szükséglettípust tartalmaz:
1. egzisztenciális szükségletek: ezek anyagi jellegűek, és környezeti tényezők által
elégíthetők ki - mint pl. étel, víz stb.,
2. kapcsolattartási szükségletek: ez a különféle emberi kapcsolatok iránti
szükségleteket jelenti (munkatársak, vezetők, család, barátok stb.),
3. fejlődési szükségletek: azt a vágyat jelenti, hogy saját személyiségünket
kifejlesszük.

Clayton P. ALDERFER (1940- )

Alderfer tehát - szemben Maslow öt szükséglet-csoportjával - csupán három csoportot
javasol. Az egyes csoportok megfeleltethetőségét a 2. ábra mutatja be.
182

Maslow
szükséglethierarchia
elmélete

Alderfer ERG
elmélete

önmegvalósítási
fejlődési
önbecsülési
társas

kapcsolattartási

Biztonsági
interperszonális
fizikai

egzisztenciális

fiziológiai

2. ábra: A szükségletek csoportjai Maslow és Alderfer szerint.
Maslow szerint az ember csak felfelé mozoghat a szükséglet lépcsőn (progresszív
kielégítés). Alderfer megengedi az előre-hátra mozgást a kontinuumon. A fejlődési és
a kapcsolattartási szükségletek kielégítésének irányába történő mozgást Alderfer is
progresszívnek tartja. A visszafelé történő mozgás úgy jelentkezik, mint a frusztrációs
regresszió. Alderfer szerint, ha valaki frusztrálva van, amikor magasabb rendű
szükségleteit akarja kielégíteni, akkor visszatér a konkrét szükségletek kielégítéséhez
(ld. 3. ábra).

Egzisztenciális
szükségletek
legkonkrétabb

Kapcsolattartási szükségletek
Konkrétsági kontinuum

Fejlődési
szükségletek
Legkevésbé konkrét

3. ábra: A szükségletek csoportjai a konkrétsági kontinuum mentén
A két elmélet a szükségletek kielégítésében is különbözik. Ez a kielégítetlen
szükségletek motiváló sajátosságaiban mutatkozik meg. Maslow szerint minél kevésbé
elégülnek ki pl. a társadalmi szükségletek, annál jobban vágyunk a kielégítésére.
Alderfer azt mondja, minél kevésbé elégítettek ki például a kapcsolattartási
szükségletek, annál inkább vágyunk az egzisztenciális szükségletek kielégítésére.
Ugyanez vonatkozik a fejlődési szükségletre is. Ha nem elégíthető ki, pótoljuk a
kapcsolattartási szükséglettel. Ismét a frusztrációs regresszió jelenik meg, amely
lehetővé teszi, hogy az ember konkrét szükségletek kielégítésére törekedjen, ha az
absztrakt szükségletei nincsenek kielégítve.

183

3.3. Az önmegvalósító emberkép érvényességének néhány bizonyítéka
Mayo eredeti interjúi a Hawthorne-üzemek és az általa tanulmányozott más vállalatok
dolgozóival valójában ugyanannyi bizonyítékát szolgáltatták a dolgozó tartalmas
munka iránti igényének, mint társas kapcsolatok utáni törekvéseinek. Argyris
különféle gyáripari szervezetekkel kapcsolatos kutatásaiban újra és újra úgy találta, ha
a túlságosan szűk és jelentéktelen munka korlátozza a dolgozót, akkor a vezetést
kijátszva, társaival csoportba tömörülve a dolgozó fogja tevékenységét tartalmassá
tenni. Bámulatra méltó találékonyságot tapasztaltak a termelésben dolgozó munkások
megfigyelése során. Új meg új tréfákat eszeltek ki vagy éppen komplex tervet
készítettek, amelynek révén elkerülhették a munkát, illetve hogy munkájukat
elviselhetőbbé tegyék. Ennek az aktivitásnak érdekes sajátsága, hogy gyakran
jelentősen nagyobb energiaráfordítást feltételez, mint amennyit a vezetés által
megszabott követelmények teljesítése igényelne.
Nincs nyilvánvaló bizonyítékunk arra, hogy manapság milyen tartalmat és próbatételt
vár munkájától az alacsonyabb státuszú munkavállaló vagy a kevésbé képzett személy.
Lehetséges, hogy a szervezet igen sok tagja számára kielégítő egy lényegében
kalkulatív-utilitárius egyezség, amelynek alapelve: a „jó pénzért, jó munkát” (v.ö. „kis
pénz kis foci, nagy pénz, nagy foci”). Ebben az esetben a dolgozó pénzért dolgozik, s a
munkahelyén kívül keres tartalmat és próbatételt. Ha a szervezet beérheti a dolgozó
ilyen mértékű közreműködésével, akkor nincs probléma. Számos kutató, különösen
Argyris, azonban amellett érvel, hogy ez valójában pazarlás az emberi erőforrásokkal.
Ha a szervezet képes a munkát értelmesebbé tenni, akkor ezzel hathatósabb
közreműködésre bírhatja a dolgozót és így jelentékenyen növelheti a teljesítményt.
Az önmegvalósító ember modellje még határozottabbá válik, ha vezetők, diplomás
munkavállalók és általában magas képzettségű személyek csoportjainak motivációit
vizsgáljuk. Egy könyvelők és mérnökök körében végzett kutatásban például, Herzberg
és munkatársai nyilvánvaló bizonyítékokat találtak e tényezők fontosságára. A kutatók
arra kérték válaszadóikat, írják le, mi történt akkor, amikor különösen jó vagy
különösen rossz volt a közérzetük munkájukkal kapcsolatban. A különböző válaszokat
ezután csoportokba rendezték. (→ → Herzberg további törekvései a III. tanulmány 2.
fejezetében olvashatók).
Herzberg és munkatársai azt találták, hogy az alkalmazottak állandó jelleggel azokat a
tényezőket tüntették fel jó munkahelyi közérzetet keltőnek, vagyis azok bizonyultak
igazi motivátoroknak, melyek szakmai fejlődésükkel, hozzáértésük megbecsülésével
voltak kapcsolatosak. Ezeket nevezte Herzberg MOTIVÁTOR TÉNYEZŐKNEK.
Ami ezekben a dolgozókban jó közérzetet, megelégedettséget keltett, az nyilvánvaló
összefüggésben van az önmegvalósítással. Ami ezzel szemben rossz közérzetet,
elégedetlenséget keltett bennük, azok elsősorban a munkakörülményekkel voltak
kapcsolatosak (pl. nem kielégítő fizetés, hiányos munkafeltételek, elégtelen
munkahelyi biztonságérzet, gyenge vezetés stb.). Herzberg ezeket HIGIÉNÉS
TÉNYEZŐKNEK nevezte. Ha ezek egy bizonyos, minimális feltételeket biztosító
szintet nem értek el, akkor az érintett személy elégedetlenné vált. Ezek a tényezők
kedvező esetben sem tudtak pozitív motivációt vagy jó közérzetet, megelégedettséget
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előidézni. Ilyen lelkiállapot csak az igazi szakmai fejlődést feltételező, az egyént
próbára tevő feladat váltott ki.
Herzberg tehát elkülönítette a megelégedettség irányába ható motivátor tényezőket és
az elégedetlenséget kiváltó higiénés tényezőket. A megelégedettség és az
elégedetlenség élményéhez vezető munkahelyi tényezők is jól elkülönülnek. (Az
előzőt a pszichés fejlődés és az önbecsülés növekedésének lehetősége, az utóbbit a jó
fizikai és társas környezet, a megfelelő vezetés stb. válthatja ki.) Fontos hangsúlyozni,
hogy - a fentiekből adódóan – a megelégedettség nem az elégedetlenség ellentéte: az
egyik növekedése nem idézi elő a másik csökkenését, és fordítva. Ezért nevezik
Herzberg munkahelyi motivációs elméletét kétfaktoros elméletnek. Herzberg és
Maslow motivációs elméletének kapcsolata nyilvánvaló, hiszen higiénés tényezők
hátterében az alacsonyabb rendű, míg a motivátor tényezők hátterében a magasabb
rendű (önmegvalósítási) szükségletek állnak.
Összefoglalva. Az önmegvalósító emberre alapozott feltételezések a hangsúlyt az
önállóságra, a próbatételre és az önmegvalósítás magasabb rendű igényére helyezik. E
feltevések szerint ilyen igény minden emberben él és aktivizálódik, amint az
alacsonyabb rendű biztonsági és társas igények kielégülést nyertek. Nyilvánvaló
bizonyíték van arra, hogy ezek az igények a szervezeti tagság magasabb szintjein.
vezetők, a vezetés mellett működő értelmiségi alkalmazottak - fontosak. Nem
tisztázott, hogy ezek az igények mennyire jellemzőek az alacsonyabb státuszú
munkavállalókra, noha sok olyan probléma, amelyet társas igények meghiúsulása
példájaként említettek, könnyen értelmezhető úgy, mint a munka tartalmatlanságával,
a próbatétel hiányával együtt járó jelenség. A próbatételt vagy az önmegvalósítást a
munkahelyükön aktívan nem kereső dolgozók esetében ez az igény hiányzik vagy
nincs lehetőségük annak kifejezésre. Ez utóbbi akkor fordulhat elő, amikor az
alacsonyabb rendű igények még kielégítetlenek, vagy a szervezet dolgozói a
pszichológiai szerződés részeként nem várják el azt, hogy munkájuknak értelme
legyen.

4. A komplex emberkép
A szervezés- és vezetéselméletben tendencia mutatkozott az emberkép egyszerűsítése
és általánosítása irányában. Mint korábban láttuk, az empirikus kutatások rendszeresen
találtak néhány érvet az egyszerű, általánosított fogalomkör mellett, de csak néhányat.
Következésképpen a szervezetekről és a vezetési stratégiákról alkotott modelljeink az
évtizedek óta tartó kutatások eredményeként áttekinthetetlenül bonyolulttá és
ellentmondásossá váltak. Az ember sokkal összetettebb annál, semhogy egyszerűen
racionális-gazdasági, társas igényű vagy önmegvalósító jelzővel jellemezhetnénk.
Nemcsak önmagán belül összetett egyéniség, hanem amellett különböznek egymástól
saját komplexitásuk mintázatában is.
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Milyen feltételezések igazolják ezt a komplexitást?
1. Az ember nemcsak összetett, de egyben rendkívül változatos is. Számos indítéka
van, amelyek fontossági rangsorba rendezhetőek. Ez a rangsor azonban nem
állandó, időtől és helyzettől függően változik. Ezenkívül az indítékok
kölcsönhatásban vannak egymással, és komplex motivációs mintákká egyesülnek
(pl. mivel a pénz megkönnyítheti az önmegvalósítást, némely ember számára a
gazdasági erőfeszítések egyenértékűek az önmegvalósítással).
2. Az ember szervezeti tapasztalatai alapján új indítékok elsajátítására képes, s így
motivációs mintázata - és a részéről elfogadható pszichológiai szerződés szervezeti tapasztalatainak a függvénye.
3. Az ember indítékai különböző szervezetekben vagy ugyanazon szervezet
különböző részeiben eltérőek lehetnek. Amennyiben az egyén a formális
szervezettől elidegenedett, a társas vagy az önmegvalósítás iránti igényeit
kielégítheti pl. a szakszervezetben vagy az informális csoportokban.
4. Az ember a szervezetben sokfajta indíték alapján válhat érdekeltté.
Végeredményben a dolgozó elégedettsége és a szervezet végső hatékonysága
csak részben függ az egyén motivációjának jellegétől. A teljesítendő feladat
jellege, az egyén képességei és munkatapasztalatai, továbbá a szervezetben
működő többi alkalmazott tulajdonságainak egymásra hatásaként alakul ki egy
bizonyos munkaminta és közérzet. Például a magasan képzett, de gyengén
motivált dolgozó ugyanolyan hatékony és elégedett lehet, mint egy alacsony
képzettségű, de erősen motivált személy.
5. Az, hogy ember a sokféle, eltérő vezetői stratégiák közül melyikre reagál, saját
motivációitól, képességeitől függ. Más szóval nincs egyetlen helyes vezetői
stratégia, amely mindenkor minden emberrel szemben használható lenne.

4.1. A komplex emberképen alapuló VEZETÉSI STRATÉGIA
A fentiekből adódik, hogy a komplex emberfelfogás szerint a sikeres vezetőnek jó
diagnosztának, oknyomozó képességekkel rendelkező személynek kell lennie. Mivel
beosztottjai képességei és indítékai változatosak, kellő érzékenységgel és diagnosztikai
készséggel kell rendelkeznie, hogy érzékelhesse és mérlegelhesse e különbségeket.
Másodszor, ahelyett, hogy ezt a változatosságot, mint zavaró tényezőt legszívesebben
mellőzné, a diagnosztikai feltárás során el kell sajátítani a különbségek értékelését.
Végül személyes tulajdonságait illetően rugalmassággal és azzal a képességgel kell
rendelkezni, hogy módosítani tudja saját magatartását.
Fontos felismerni, hogy ezek a követelmények nincsenek ellentmondásban az
előzőekben idézett stratégiák egyikével sem. Nem azt akarjuk mondani, hogy – a
gazdasági-racionális emberfelfogás szellemében - a szervezet hagyományos elveihez
való ragaszkodás vagy a társas igényű emberfelfogás dolgozó-centrikus szemlélete, az
alárendeltek tevékenységének megkönnyítése hiba lenne. Mondanivalónk lényege,
hogy e szemléleti nézőpontok bármelyike bizonyulhat rossznak egyes szituációkban
vagy egy adott munkavállalókkal szemben. A túlegyszerűsítésben vagy a
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túláltalánosításban van a tévedés. A tapasztalati tényezők alapján mindinkább
nyilvánvalóvá válik, hogy a tudományos és rendszerszintű elmélet az, amelyre a
vezető elsősorban számíthat. Ez megkívánja a vezetőtől, hogy alkalmazza a
beosztottak differenciált értékelését és ebből kiindulva állítsa fel a diagnózist. Ha így
jár el, akkor a helyzet adta követelményeknek megfelelően alakítja ki a szükséges
beavatkozást. Lehet a vezető erősen direktív egyik esetben, egyik dolgozóval szemben
és lehet határozottan nem direktív más esetben, más dolgozóval szemben. Alkalmazhat
pusztán műszaki ismérveket valamely munkafeladat tervezése során, de át is engedheti
a tervezési munkát teljes egészében a beosztottaknak egy másik feladatcsoport
esetében. Más szóval, rugalmasnak, felkészültnek kell lennie arra, hogy a
pszichológiai szerződések széles skáláját elfogadja.

4.2. A komplex emberfelfogás érvényességének néhány bizonyítéka
Bizonyos értelemben az előzőekben említett valamennyi kutatás alátámasztja az e
fejezetben részletezett feltételezéseket, mégis hasznos áttekinteni és idézni néhány
további vizsgálatot, amely rávilágít az emberi komplexitásra, az emberi egyéniség
különbségeire. Például mind Whyte, mind Zaleznik a korábban idézett
tanulmányaikban kimutatták, hogy a normát túlteljesítők motivációs mintája és háttere
eltér a norma alatt teljesítők motivációs mintájától. Mindkét típus deviáns volt, de míg
az egyik csoport közönyösnek mutatkozott a csoportszankciókkal szemben, addig a
másik csoport aspirált a tagságra és érzékenyen reagált a szankciókra. Ezek a tények is
az eltérő személyi és társadalmi háttérrel magyarázhatók.
A változó vezetői motivációval kapcsolatban a legnagyobb hatású kutatási programot
McClelland és munkatársai kezdeményezték. Alapfeltevésük az volt, hogy a
motívumok a felnőttkorban is változtathatók, továbbá ilyen változások - vezetők
számára készített oktatási program segítségével - előidézhetők.

David McCLELLAND (1917-1998)

McClelland három alapvető motívumot azonosított: a teljesítmény, a hatalom és az
affiliáció iránti igényt. E motívumok mindegyike megjelenik minden személyben, ám
intenzitásuk szituációról szituációra változik. Mindemellett mindenkire jellemző
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valamiféle domináns irányultság valamelyik - a teljesítménnyel, a hatalommal vagy az
affiliációval kapcsolatos - motívum irányába.
Különböző foglalkozásokkal kapcsolatos kutatások rámutatnak, hogy a vezetők,
összehasonlítva pl. a tanítókkal vagy az ügyvédekkel, az átlagosnál erősebben
tendálnak a teljesítménymotiváció felé és az átlagosnál kevésbé az affiliatív motiváció
felé. Tehát amint az várható volt, a vezetők elsősorban a sikeres feladat végrehajtásban
érdekeltek. Ezzel szemben váratlan felismerés, hogy nem elsődlegesen érdekeltek a
hatalmi motivációban: a hatalom iránti igényük alacsonyabb, mint pl. a tanítóknál.
.
A komplex emberfelfogás tudományos igazolására példaként idézhetjük azokat a
tanulmányokat is, amelyek szerzői úgy találták, hogy nem egyszerű az összefüggés a
szervezeti ösztönzők (jutalmak), a munkavállaló elégedettsége és a tényleges
munkateljesítmény vagy termelékenység között.

5. Összefoglalás. Az autoritás, a pszichológiai szerződés távlatai
E fejezetben a hangsúly a motiváción volt. Ám a motiváció természetesen nem az
egyetlen meghatározója a hatékony teljesítésnek. Az egyén képességei, a
munkabeosztás jellege, az eszköz- és anyagellátás, magának a munkafeladatnak a
természete, a vezetés arra irányuló képességei, hogy sokak erőfeszítéseit koordinálja mindez együtt jelenti a szervezeti hatékonyságot. A motiváció és annak alapos
feltárása azért került elemzésünk középpontjába, mert ezen a téren több a mítosz és a
fogalomzavar, mint bárhol másutt.
A gyakorlat emberei gyakran nehezen tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy a
megfigyelt szervezeti magatartásból következtessenek az indítékokra. Ugyanakkor
igen kényelmes a szervezeti körülményeket adott feltételként elfogadni és a
magatartásváltozásokat különféle indítékok változásaként magyarázni. Így a jó
beosztottról feltételezhető, hogy magas a teljesítményigénye, míg a gyenge vagy az
elidegenedett dolgozónak feltehetően hiányoznak az ambíciói. Bizonyos esetekben ez
a feltevés helyesbítésére szorulna. Helyesebb lenne úgy elképzelni a dolgot, hogy a jó
dolgozónak olyan főnöke van, aki a képességeit próbára teszi, a gyengének pedig
olyan a főnöke, aki részletfeladatokkal, lényegében jelentéktelen megbízásokkal látja
el őt. A motivációs potenciál a két esetben lényegében azonos lehet.
Több vizsgálat eredményei azoknak a vezetői stratégiáknak az érvényességét
igazolták, amelyeknek markáns jellemzője, hogy a döntések előkészítésébe a
munkavállalót is bevonják. Ajánlatos tehát döntés előkészítés feladatának a
megosztása, a munkavállaló befolyásának fokozott érvényesítése és a hatalmi
kiegyenlítődés.
Ezek a stratégiák természetesen nem alkalmazhatók mindig és minden alkalmazott
esetében. Meg kell azonban kísérelni alkalmazásukat, mielőtt arra a konklúzióra
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jutnánk, hogy a szervezet emberi erőtartalékainak kiaknázása reménytelen és a
személyi állományt kiválasztási módszerekkel „jobb” alkalmazottakra kell cserélni.
Hangsúlyoznunk kell újra a pszichológiai szerződések jelentőségét. Az, hogy az egyén
hatékonyan dolgozik-e, elkötelezettséget, lojalitást és lelkesedést tanúsít-e a szervezet
és annak célkitűzései iránt, továbbá munkája nyomán kielégülést nyer-e, mindez
túlnyomórészt két feltételtől függ:
1. Milyen mértékben egyeztethetők össze a munkavállaló várakozásai a szervezet
részéről támasztott elvárásokkal,
2. Milyen cserefolyamatokat tartalmaz a pszichológiai szerződés (pl. pénzt a
munkában eltöltött időért; társadalmi igények kielégítését és biztonságot a
munkáért és hűségért; lehetőséget az önmegvalósításra és a próbatételt kívánó
munkára - cserébe a magas termelékenységért, minőségi munkáért és a
szervezeti célok szolgálatában kifejtett kreatív törekvésekért stb.). Ezen kívül
csere tárgyát képezhetik a felsoroltak különféle kombinációi is.
Végül, az egyén és a szervezet közötti kapcsolat interaktív: kölcsönös ráhatás és
kölcsönös alku során bontakozik ki a megállapodás egy működő pszichológiai
szerződésben. Csak az egyén motivációit, vagy csak a szervezeti feltételeket és
gyakorlatot kiemelve nem érthetjük meg a lélektani dinamikát. A kettő komplex
egymásra hatása érvényesül és olyan tudományos hipotézisek kidolgozását igényli,
amelyek az egymástól kölcsönösen függő jelenségekre is magyarázatot tudnak adni.
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6. Ellenőrző kérdések:
1. Melyek a racionális-gazdasági emberfelfogás leglényegesebb jegyei?
2. Melyek a megerősítés elmélet leglényegesebb tételei?
3. Melyek a társas igényű emberfelfogás leglényegesebb jegyei?
4. Melyek a méltányosság elmélet leglényegesebb tételei?
5. Melyek az önmegvalósító emberfelfogás leglényegesebb jegyei?
6. Melyek a szükséglethierarchia elmélet leglényegesebb tételei?
7. Miben különbözik Maslow és Alderfer motivációs elmélete?
8. Mi a Herzberg-féle munkamotivációs elmélet lényege?
9. Mi indokolja a komplex emberfelfogást?
10. Melyek a komplex emberfelfogáson alapuló vezetési stratégia legfőbb
jellemzői?

7. Irodalom
7.1. Felhasznált irodalom:
Kovács Z.: A munka mint motiváció (In: Balogh L., Bugán A., Kovács Z., Tóth L.
/szerk./:Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből. Debrecen, 1996., 95-110.o.)
Schein, E. H.: Szervezéslélektan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978.,
30-56.o.

7.2. Ajánlott irodalom:
Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest.
Guiot, J.M. (1984): Szervezetek és magatartásuk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest.
Klein S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary, Budapest.
Klein S. (2003): Munkapszichológia. EDGE 2000 Kiadó, Budapest.
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VI. A MUNKAHELYI STRESSZ ÉS A STRESSZ KEZELÉSE (Sass Judit)
A fejezet a stressz szerepével, hatásaival foglalkozik. Kitér a stressz lehetséges
forrásaira, és a stressz hatását befolyásoló tényezőkre. Bemutatja a stresszhatás
csökkentésének és megelőzésének lehetséges útjait, valamint a stresszel való
megküzdésnek különböző formáit, illetve azt, hogy a megküzdésben mutatkozó egyéni
eltérések milyen okokra vezethetők vissza. A fejezetben a stressz általános
megközelítése mellett a munkahellyel, munkával kapcsolatos tényezők kiemelt
szerepet kapnak.

1. A stressz
1.1 Lehet-e egészséges a stressz?
Az egészségpszichológia célja az, hogy segítse az embert az egészsége fenntartásában
és annak megelőzésében, hogy kialakuljanak az alkalmazkodás szempontjából káros
viselkedések, működések. A megközelítés tehát nem a betegségekkel és azok
gyógyításával foglalkozik, hanem azzal, hogy az egészséges személyiséget, működését
mi jellemzi, és ezt hogyan lehet fenntartani.
Mikor tekinthetünk valakit egészségesnek?
Az egészségpszichológia négy, egymást átfedő működést sorol ide:
1. Az egészséges ember képes a boldogságra, azaz képes célokat állítani maga elé
és ezeket elérni.
2. Képes arra, hogy alkosson, hatékonyan elvégezzen feladatokat, és ezzel uralja
környezetét.
3. Képes elfogadni önmagát, reális önismerettel rendelkezik és ez érzelmi
kiegyensúlyozottságot, biztonságérzetet eredményez nála.
4. Képes arra, hogy kapcsolataiban is hatékony legyen. Meleg, gondoskodó,
kölcsönös tiszteletet adó kapcsolatokat épít ki és tart fenn.
Ha képes arra valaki, hogy így éljen, akkor „saját természete szerint él”, önmagukkal
összhangban, ami megelégedettséghez, jó közérzethez, összhanghoz vezet, és talán
nem vitatható, hogy ez lehet a hosszú élet titka is.
Az egészségpszichológiai tehát arra keresi a választ, hogy mi okozhat a személynek
megterhelést, mi lehet az oka annak például, hogy egy munkahelyen a munkakör
megváltoztatását az egyik ember kivételes lehetőségként, kihívásként éli meg, míg a
másik nagyfokú szorongással reagál, fenyegetésnek észleli a változást, és akár bele is
betegedhet ebbe.
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A munkahellyel kapcsolatos stressz vizsgálatának számos indoka van, felmérések
szerint az Európai Unióban a dolgozók 28% észlel stresszt a munkahelyén. A stresszt
észlelőknél 46%-kal magasabb a megbetegedések száma, ami növeli az egészségügyi
költségeket, hiányzásokat, és hosszabb távon rokkantsághoz is vezethet. A magas
munkahelyi stressz olyan foglalkozási ártalom, amely minden munkaterületen és
szinten jelen van. Az 1992-es ENSZ jelentés és a WHO is a riasztó betegség, járvány
elnevezésekkel él a munkahelyi stressz kapcsán. Az Európai Bizottság kutatása szerint
a munkavállalók felénél olyan stressz-tényezőket említ a munkahelyeken, mint az
időnyomás, a fokozott munkatempó, a monotónia. A munkahelyi pszichés és fizikai
megterhelést tekintik a kiváltó oknak olyan panaszoknál, mint a hátfájás, amely a
dolgozók 30%-ánál jelentkezik, vagy az emberek ötödénél jelentkező fáradtság esetén.

SELYE János (1907-1982)
Azonban a stressz az élet sava-borsa Selye János híres stresszkutató szerint. Ahhoz
hogy létezhessünk, valamekkora stresszre szükségünk van, de egy ponton túl ezek a
hatások károssá válhatnak. Ráadásul nemcsak a kellemetlen, de a boldogságot okozó
élményeket is ide sorolhatjuk. Tág értelemben stressznek a szervezet és a külvilág
közötti kölcsönhatás folyamatában fellépő, újszerű választ igénylő, a fizikai vagy
pszichológiai jólétünket veszélyeztető helyzetet nevezzük. Nem mindegy tehát, hogy
mekkora ennek a stressznek a mennyisége. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a
teljesítményünk hogyan alakul a stressz mennyiségétől függően:
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A STRESSZ ÉS A MUNKAVÉGZÉS HATÉKONYSÁGA
PSZICHOLÓGIAI MEGTERHELÉS
nagyon
alacsony

optimális

magas

feladat-stressz

MAGAS

félelmi-stressz

MUNKAVÉGZÉS
HATÉKONYSÁGA

ALACSONY
nagyon
alacsony

optimális

mérsékelten
magas
STRESSZ SZINT

extrém
nagy

1. ábra: A pszichológiai megterhelés okozta stressz és a munkavégzés hatékonysága
közötti összefüggés. A görbe pontos alakja a feladattól és a személy adottságaitól,
viselkedésétől függően változik50.
A nagyon alacsony stressz-szintnél a személy fáradékony, figyelmetlen, lassan reagál,
nehezen aktivizálható, nem kezdeményez. A feladattal, újdonsággal kapcsolatban nem
befogadó, kevésbé terhelhető.
Optimális sztressz-szintnél aktív, kezdeményező, kapacitását jól hasznosítja a személy.
A feladattal és az emberekkel kapcsolatban nyitott, befogadó, motivált.
A mérsékelten magas stressz-szinten aktív, probléma és célorientált a személy
viselkedése. Azonban, ha elhúzódik, vagy nő a megterhelés, csökken a koncentráció,
nő a hibázás és a feszültséggel negatív érzelmi reakciók kerülhetnek előtérbe (pl.
támadás, hibáztatás, konfliktusok).
Az extrém stressz-szint pánikreakciót, korábbi viselkedésmintákhoz való visszatérést, a
helyzetből való menekülést, agressziót és önagressziót, teljes beszűkülést
eredményezhet.
Ráadásul ugyanaz a megterhelés nem mindenkiből vált ki ugyanolyan intenzív választ,
és egy-egy személyen belül is eltérés lehet a mutatott reakcióban, attól függően, hogy
mikor hat rá az adott helyzet. Vannak olyan napok, amikor munkába menet a reggeli
50

Forrás: Ergonómia (szerk.:Hercegfi Károly, Izsó Lajos) Typotext, Budapest 2007.
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tömeg a buszon, villamoson minket is idegesít, máskor ugyanezt a helyzetet észre sem
vesszük.
A stressz számos külső és belső befolyásoló tényező hatására válhat betegségokozóvá,
patogénné51. Belső befolyásolók az életkor, a nem, örökletes hajlam, élettapasztalatok
és az hogy a személy hogyan észleli, értékeli a stresszhatást és annak megoldási
lehetőségeit. A külső befolyásolókhoz olyan tényezőket sorolunk, mint a klíma,
táplálkozás, családi, társadalmi környezet. Ezen befolyásoló tényezők szabják meg
tehát, hogy egy adott stresszhatás elviselésére, kezelésére képesek vagyunk-e.

1.2. Mi a stressz?
A stressz kifejezés élettani, pszichológiai jelentéssel való használatát Selye János
magyar tudósnak köszönhetjük, aki elsősorban a stresszhelyzetre adott élettani
válaszok kutatásával foglalkozott. A stressz szó latin jelentése, megsérteni, bántani,
szorítani, innen származik az eredeti angol jelentése: erő, nyomás, kényszer, a
stresszkutatások az igénybevétel, feszültség jelentéssel is felruházták a szót. Az elmúlt
évtizedek kutatásaiban három fő megközelítéssel találkozhatunk:
A stresszre adott választ kiemelők - ide tartozik Selye (1979) is - a megterhelő,
igénybe vevő helyzetekre adott válaszmintázatként írják le a stresszt. A stresszállapot
intenzív élettani válasz, ami a kiváltó ingertől függetlenül azonos mintázattal fut le.
Egy másik megközelítés a személyt ért ingerből indul ki. A stressz olyan
megterhelő esemény vagy körülmény (például, katasztrófa, betegség, zsúfoltság, zaj,
megterhelő események halmozódása), amely szokatlan választ tesz szükségessé.
Lazarus és Folkman (1984) a személy és környezete közti kölcsönkapcsolatot,
tranzakciót helyezi a középpontba. A tranzakcionalista felfogása szerint, akkor
beszélhetünk stresszről, ha a személy saját erőforrásai és a környezete, a helyzet
követelményei között össze nem illést tapasztal. Úgy értékeli, hogy a követelmények
túlterhelik erőforrásait, veszélyeztetik jólétét. Ez a felfogás megmagyarázza, hogy
ugyanazon helyzet miért lehet az egyik személy számára megterhelő, míg a másik
számára nem az.
Lazarus (1966) kognitív megközelítése szerint kétlépcsős értékelés zajlik.
Elsődlegesen arról dönt a személy a helyzettel kapcsolatban - nem feltétlenül tudatos
szinten - hogy az esemény mennyire fenyegető jóléte szempontjából: jelentős-e,
jóindulatú-e. A másodlagos kiértékelés arra vonatkozik, hogy kezelhető-e az esemény,
mit tehet, mit tud tenni adott helyzetben. A másodlagos értékelés alapjául a múltbeli
tapasztalatok, a saját megküzdő képességével kapcsolatos elképzelések, az elérhető
társas támasz, valamint a helyzet kezelhetőségéről, kiszámíthatóságáról
(kontrollálhatóság) alkotott ítélet szolgálnak.

51

patogén: kór-, betegség-okozó
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Richard S. LAZARUS (1922-2002)

A kontrollálhatóság jelentőségét illusztrálják a Kopp Mária és Skrabski Árpád
irányításával zajlott Hungarostudy kutatások eredményei. A magyar népesség
egészségi állapotának előrejelzésében kulcsszerepűnek találták az észlelt koherencia
mértékét. A koherencia annak észlelése, hogy a világban helyünk, szerepünk van, a
velünk történő események kiszámíthatóak, van értelmük, és ezeket képesek vagyunk
hatékonyan befolyásolni, azaz kontrollálni.
Az országos vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a magasabb koherencia
mutatóval rendelkező csoport tízszer jobb egészségi állapotról, jelentősen magasabb
munkaképességről és életminőségről számolt be, mint az alacsony koherencia
mutatójú csoport. A koherencia-érzés tehát egészségvédő hatású. (Skrabski és mtsai,
2002)
*
A stresszt kiváltó eseményt, helyzetet, amelyhez alkalmazkodnia kell a személynek
stresszornak nevezzük. A stresszorok többféle csoportosításáról beszélhetünk:
Selye eustressz (pozitív eseményhez kapcsolódó stresszreakció) és distressz (negatív
eseményhez kapcsolódó stresszreakció) különít el.
Lazarus stresszorokat három csoportba sorolja. Veszteségről beszélünk, amikor kár,
igazságtalanság éri a személyt. A fenyegetés a kár, veszteség elővételezése, míg a
kihívás is lehet stresszor, de itt az előnyökért vállalandó kockázatot kerül előtérbe az
esemény, helyzet személy általi értelmezésénél.
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2. A stresszre adott válaszok
A stresszreakció alatt a stresszorra adott élettani, pszichológiai és viselkedéses
válaszokat, illetve ezek kölcsönhatását értjük. A következő részben ezeket a lehetséges
válaszokat mutatjuk be.

2.1. Élettani válaszok
Az élettani válaszok felsorolásához elég arra gondolnunk, hogy milyen testi
változásokat észlelünk magunkon, ha például egy szorongást okozó orvosi vizsgálatra
várunk. Selye János ezeket a reakciókat írta le.
2.1.1. Vészreakció: „harcolj vagy menekülj” válasz

Miután a stressz a személy számára fenyegetést jelent, a szervezet élettani
szempontból az elérhető energiakészlet mozgósításával reagál. Ez a vészreakció
(alarm reakció) által mozgósított többletenergia teszi lehetővé, hogy a fenyegető
hatással szembeszálljon, vagy elmeneküljön előle, ezért „harcolj vagy menekülj”
válasznak is nevezik ezt a tünet együttest. A hipotalamuszból kiinduló idegihormonális rendszer hatására a szervezet fokozódó energiaigényének megfelelően nő a
test anyagcseréje, fokozódik a szívritmus, vérnyomás, légzésszám, májból fokozódik a
cukorkibocsátás, kitágul a pupilla, az emésztés háttérbe szorul, a nyáltermelés,
orrnyálkahártya
váladék
csökken
(következménye
a
szájkiszáradás),
fájdalomcsökkentő endorfinok szabadulnak fel, a fertőzés ellen több fehérvérsejt
szabadul fel, nő az oxigénszállító vörösvérsejtek száma.

Walter Bradford CANNON (1871-1945)

A felsorolt élettani változásokat 1929-ben először Cannon azonosította a macskák
veszélyre való reagálását megfigyelve. Selye (1979) a stresszre adott fiziológiai
válaszok további vizsgálata során megállapította, hogy ez az élettani reakció módosul,
ha a stresszhelyzet tartósan fennáll.
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2. ábra: Cannon-féle vészreakció
(Cannon, 1929)
2.1.2. Általános adaptációs szindróma
Tartós stressz esetén 3 szakaszra osztható a szervezet reagálásának változása, ezt
nevezzük általános adaptációs szindrómának.
Az általános adaptációs szindróma során az ellenállás változását az alábbi ábra
szemlélteti.

B. ÁLTALÁNOS ADAPTÁCIÓS
SZINDRÓMA
Stresszel
kapcsolatos
ellenállás
Stresszor
megjelenése

I. ALARM

II.ELLENÁLLÁS

-sokk

megküzdés

III.KIMERÜLÉS

-ellensokk

3. ábra: Az általános adaptációs szindróma három szakasza
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2.1.2.1. Vészreakció (Alarm reakció)
A sokkfázist követően, amikor a stresszorral szembesülve a testhőmérséklet,
vérnyomás esik, szívverés gyorsul, izomzat ellazul, az ellensokk fázisában a szervezet
mozgósítja védekezését a fentebb leírtaknak megfelelően, de ez a fokozott
energiafelhasználás nem tartható fenn sokáig.
2.1.2.2. Ellenállás
Ebben a szakaszban a szervezet az ellenállás növekedése után, fenntartva az agyalapi
mirigy működését, az élettani folyamatok szempontjából normál működési szintre áll
vissza, látszólag alkalmazkodik a helyzethez, megnő a specifikus stresszorra az
ellenállás. Azonban az általános ellenállás kiesik, újabb stresszor esetén csökkent a
reagálási képesség.
2.1.2.3. Kimerülés
Állatkísérletek tapasztalatai alapján a tovább fennmaradó stresszorra a szervezet
tartalékai kimerülnek, csökken az ellenállás, beállhat a halál. Ez az ellenállás változási
mintázat embernél is megfigyelhető, de a kimerülési szakasz bekövetkezése ellen
különböző védekező, megküzdő mechanizmusok védhetnek bennünket.
A vizsgálatok arra is felhívják a figyelmet, hogy az időnkénti stressz, ha a személy
erőfeszítéseket tesz a megküzdésre, pozitív hatású lehet a későbbi ellenállás
szempontjából.

2.2.Pszichológiai válaszok
Pszichológiai válaszok alatt a stresszhelyzetben mutatott kognitív52 és érzelmi
válaszokat értjük.
2.2.1.Kognitív válaszok
A kognitív teljesítmény változásáért a szorongás és koncentráció zavara lehet felelős.
Az arousal53 fokozódásával változik a teljesítmény színvonala.
Az izgalmi szint növekedésével a teljesítőképesség, motiváció eleinte nő (facilitáló
szorongás54), de idővel a fokozódó, extrém izgalom, csökkenti, majd gátolja a
teljesítőképességet (debilizáló szorongás55).
Jellegzetes kedvezőtlen változások:
 A koncentráció és a logikus összeszervezés zavara.
 Merev gondolkodás, alternatívák figyelembe vételének zavara.
52

kognitív: megismerő, megismerésre vonatkozó
arousal: aktivációs szint, az agykéreg serkentettségi állapota, éberség, izgalom vagy
izgathatóság
54
facilitáló szorongás: teljesítményt javító, serkentő hatású szorongás
55
debilizáló szorongás: gátló, teljesítményt rontó szorongás
53
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 Korábbi begyakorlott megoldási-, viselkedési mintákhoz való visszatérés.
 Emlékezeti, felidézési nehézségek a koncentráció nehézsége miatt.
 A szorongás következtében önbizalomhiány, kudarc-, illetve negatív kimenetel
következmények elvárása. (pl. vizsgaszorongás)
2.2.2.Érzelmi válaszok
2.2.2.1.A szorongás
A stresszhelyzetre való reagálás általános formája a szorongás, amelynek egyéntől és
helyzettől függően reális és a veszélyt meghaladó mértékéről beszélhetünk. A
pszichonanalitikus felfogásban a külső veszélyek mellett belső konfliktusok is
eredményezhetnek szorongást, ha ezt a személy nem képes reális
problémamegoldással csökkenteni, akkor elhárító mechanizmusok léphetnek
működésbe.
(Az
elhárító
mechanizmus
tudattalanul
működésbe
lépő
szorongáscsökkentő eljárás, amelynek célja a szorongás elfedése a személy vagy
környezete elől. A szorongást azonban csak leplezi, de nem szünteti meg, az kerülő
úton a felszínre jöhet.) (→ → I. tanulmány 4.7.4. alfejezet) Tanuláspszichológiai
felfogásban vannak veleszületetten szorongáskiváltó helyzetek (fájdalom, erős hang,
bizonytalan testhelyzet), míg bizonyos helyzetekkel, specifikus ingerekkel tanulás
során társul a szorongás érzelmi reakciója. Kognitív megközelítésben a helyzethez a
korábbi tapasztalatok és a helyzethez kapcsolódó információ egyéni értelmezése
alapján társított negatív következmény elvárása a szorongás alapja.
A szorongás tüneteit Tringer László (2005) az alábbiakban összegzi
A szorongás élettani jelei:
1. Bőrreakciók: Pirulás, főleg arcpír, de lehet nyak, mellkas területe is. A
szorongás keltő helyzet kezdetén jelentkezik, illetve érzelmi töltet, konfliktusos
tartalmak esetén újra megjelenik. Sajátossága, hogy tudatosulva felerősödik.
2. Nyálkahártyák reakciói: Jellemző szorongás esetén a csökkenő nedvtermelés,
minőségileg pedig lúgosabb, viszkózusabb lesz az összetétel. Ennek
következtében kiszárad a száj vagy megváltozik hangképzés, amit
mellékzörejek (csattogó, cuppanó hangok), tompább hangok jeleznek.
Jellemzőek lehetnek a nyelési nehézségek, valamint olyan mozgások, amelyek
az ajkak nedvesítését célozzák.
3. Az izzadás annak következménye, hogy a szorongás következtében aktívabbak
a verejtékmirigyek. A hónalj és végtagok izzadása stressz nélkül is észlelhető,
alkati szorongásjel, míg az aktuális, helyzeti szorongás jele a homlok és a
tenyér fokozott verejtékezése.

199

4. Szemtünetek között a stressz hatására növekvő pillacsapás szám és a
könnyelválasztás mértékének növekedése jellemző, amit a szemek csillogásából
is lehet látni. Utóbbi könnyebben észlelhető a szorongó személy részéről is,
észlelve jellemző lehet a szemhéj zárása, szemdörzsölés.
5. Légzéstünetek között a frekvencia és a levegővétel mélység jelzi a szorongást.
Előbbi erősebb szorongásnál látható a külső szemlélő számára, míg az utóbbi
könnyebben észlelhető – a beszéd levegővétel kiegyensúlyozatlanságában
jelenik meg. A légzésritmus szabálytalan változásai szintén a szorongási hajlam
jelei.
6. A szívritmus fokozódása szintén nehezebben észlelhető – lüktető artériákból
látható.
A szorongás viselkedéses jelei:
1. A viselkedéskészlet beszűkül, merevvé, óvatossá válhat a szorongó személy,
visszafogott, gátolt benyomást gyakorol a szemlélőre, csökken a fizikai és
érzelmi reakciók mértéke. Jól látható ez a kamaszokon, akik esetlenül
mozognak, nem tudják karjukkal, lábukkal mit kezdjenek.
2. Szorongáscsökkentést célzó levezető manőverek jelennek meg a viselkedésben,
például dobol, járkál a személy.
3. A viselkedés érzelmi oldalának változásait is csoportosíthatjuk: hiány- és
mínusztüneteknél visszafogott, színtelen, szegényes, merev a gesztikuláció és a
mimika. A plusztünetek célja a szorongásoldás, megkönnyebbülés, azonban
ezek az érzelmi megnyilvánulások a szorongó, gátolt egyénből törnek elő, így
megjelenésük bizarr, indokolatlan lehet, illetve fokozott beszédkésztetésben,
szélsőséges érzelmekben is jelentkezhet. A disszociációs jelenségek is ide
sorolhatók, amikor a verbális, vegetatív, valamint viselkedéses
megnyilvánulások között függetlenséget tapasztal a külső szemlélő. Így például
szorongásról számol be valaki, de ez vegetatív jelekben nem látszik, vagy
magát nyugodtnak mondó személynél fokozott szorongásra utaló jeleket
észlelünk.

Feladat: Az alábbi, Spielberger által kidolgozott kérdőív segítségével megmérheti
aktuális szorongásszintjét:
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STAI Állapotszorongás skála56

Valamennyire

Eléggé

Nagyon,
teljesen

1. Nyugodtnak érzem magam
2. Biztonságban érzem magam
3. Feszültnek érzem magam
4. Valami bánt
5. Gondtalannak érzem magam
6. Zaklatott vagyok
7. Aggódom, hogy bajba keveredem
8. Kipihentnek érzem magam
9. Szorongok
10. Kellemesen érzem magam
11. Elég önbizalmat érzek magamban
12. Idegesnek vagyok
13. Nyugtalannak érzem magam
14. Fel vagyok húzva
15. Minden feszültségtől mentes vagyok
16. Elégedett vagyok
17. Aggódom
18. Túlzottan izgatott és feldúlt vagyok
19. Vidám vagyok
20. Jól érzem magam

Egyáltalán
nem

UTASÍTÁS: Néhány olyan megállapítást olvashat az alábbiakban, amelyekkel az
emberek önmagukat szokták jellemezni. Figyelmesen olvassa el valamennyit és húzza
át a jobboldali számok közül a megfelelőt, attól függően, hogy ÉPPEN MOST
HOGYAN ÉRZI MAGÁT!
Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Ne gondolkozzon túl sokat, hanem azt a
választ jelölje meg, amely általában jellemző önre.
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A kérdőív kiértékelése: Az alábbi kérdéseknél: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 a
bekarikázott számokat alakítsa át a következőképpen: 1 legyen 4, 2 legyen 3, 3 legyen
2 és 4 legyen 1. Az így kapott pontokat és a kérdőív többi kérdésére adott pontokat
összegezze. Az alábbi táblázatban lévő értékekkel összehasonlítva megállapíthatja,
hogy az átlaghoz képest magasabb vagy alacsonyabb szorongást él-e át aktuálisan.
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Forrás: Sipos Kornél, Sipos Mihály, Spielberger C. D.: A State-Trait Anxiety Inventory
(STAI) magyar változata In Pszichodiagnosztikai Vademecum I./2. (szerk.: Mérei Ferenc,
Szakács Ferenc) Tankönyvkiadó, 1988, 132.o.
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nők
férfiak
52,6 felett 48,5 felett
32,6-52,6 28,5-48,5
32,6 alatt 28,5 alatt

Átlagnál magasabb szorongás
Átlagos szorongás
Átlag alatti szorongás
*

2.2.2.2. A harag és az agresszió
Bizonyos stresszorokra, például a frusztrációra, amely valamely cél elérésének
akadályoztatását jelenti, agresszióval, illetve regresszióval57 válaszolhat a személy. Ha
az agresszió nem irányulhat a frusztráló forrás ellen, akkor áthelyeződhet más tárgyra.
2.2.2.3. A fásultság, és a depresszió
A stresszorra adott aktív válasz (például agresszió) mellett, általában a folyamatosan
fennálló, sikertelenül kezelt stresszre, az emberek egy részénél kialakulhat a fásultság,
depresszió. Abban az esetben, ha úgy észleli a személy, hogy viselkedésével nem tudja
befolyásolni a stresszelő helyzet kimenetelét, akkor csökken a motivációja a
válaszadási kísérletekre, negatív élmény kapcsolódik a helyzethez, mivel gátolt a
megkönnyebbülés. Ezt a válaszmintázatot, melynek következtében abban az esetben
sem tud reagálni a személy, ha kontrollálhatná a helyzetet, tanult tehetetlenségnek
nevezte Seligman (1971).

Martin SELIGMAN (1942-)

57

regresszió: visszaesés, visszafejlődés
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4. ábra: A tanult tehetetlenség kísérleti helyzete58
Kutyákkal végzett kísérleteiben mutatta ki ennek a depresszióhoz hasonló állapotnak a
létezését. A kísérleti helyzetben olyan átugorható zsilippel elválasztott kísérleti dobozt
használt Seligman, amelynek egyik oldalán a padlóba áramot lehetett vezetni, előzetes
fényfelvillanás jelezte az áramütést. A tapasztalatok szerint néhány társítás után
megtanulják az állatok, hogy fényfelvillanáskor átugorva a zsilipet, az áramütésmentes
padlójú részbe menekülve, elkerülik a fájdalmas áramütést (menekülő-elkerülő
tanulás). A kísérleti helyzet első részében az egyik csoport kutyát lekötözték, hogy ne
kerülhessék el ezt az áramütést. A kísérlet második felében az ilyen előzetes
tapasztalattal nem bíró kutyákkal hasonlították össze, hogy a menekülő-elkerülő
tanulás milyen gyorsan jön létre, ha nem akadályozzák lekötözéssel az állatokat. Az
eredmény megdöbbentő volt. Míg az előzetes tapasztalattal nem bíró kutyák 95%-a
megtanulta az elkerülést, addig az előzetesen lekötözött állatok több mint 60 %-a
akkor sem tudta az elkerülést megtanulni, amikor lehetősége volt a menekülésre. Azt
tanulták meg, hogy viselkedésükkel nem tudják befolyásolni a helyzet kimenetelét.
A munkanélkülivé válás is hasonló alapélményhez vezet, úgy érezheti a személy, hogy
helyzete nem tőle függ, nem tudja azt befolyásolni. A reakciók is hasonlóak, mint a
tanult tehetetlenség esetén: rövidtávon romlik a kognitív teljesítmény (gátolt a
tanulás), érzelmi zavarok (félelem, szorongás) jelentkezhetnek, míg hosszú távon
kialakulhat a depresszió
A munkanélküliség következményei az alábbiak szerint csoportosíthatók:
 Gazdasági következmények, ami elsősorban az elszegényedést jelenti.
 Életmódváltozás, ami a napi aktivitásszint csökkenésében, céltalanságban és
az élettér beszűkülésben jelentkezik. Mindez következményesen a pszichés
teljesítőképesség csökkenésével is együtt jár.
 Érzelmi hatások közt a fentebb említett szorongás, apátia, reménytelenség
mellett az érzelmek hullámzását emelhetjük ki.
 Az énképre gyakorolt kedvezőtlen hatás a csökkent önbecsülésben,
bizonytalanságban tükröződik.
58

Forrás: http://www.worthpublishers.com/kolb/content/psychquest/05/0504.htm
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 Ezeken túl súlyosbodó stresszreakciókat, a testi egészség romlását, a családi
kapcsolatok zavarait, az öngyilkossági kísérletek, a függősség és a bűnözés
gyakoribbá válását mutatták ki a kutatások.
A kutatás másik iránya a munkahelyen maradók reakcióit vizsgálja. A kutatási
eredmények szerint a „túlélőknél” is negatív hatások azonosíthatóak. Érdemes azonban
kiemelni azt is, hogy a maradók negatív reakciója nagymértékben függ attól, hogy
mennyire észlelik jogosnak és méltányosnak az elbocsátást.
2.2.3. A stressz és a temperamentum
A stresszel kapcsolatos eltérő reakciók tehát az egyéni érzelmi sajátságokon is
alapulhatnak. Jól illusztrálja a munkahellyel kapcsolatos magatartást alapvetően
befolyásoló érzelmek szerepét: az érzelmi beállítódás és kezelés jelentősége. A
munkahellyel kapcsolatos érzelmeknél olyan vizsgálati területeket találhatunk, mint
például a munkával való elégedettség, elkötelezettség, diszpozíciós hatások.
Utóbbi alatt olyan személyiségvonásokat értünk, amelyeket temperamentumnak is
nevezünk a köznyelvben, és egyfajta tendenciát jelentenek valamely érzelmi állapot
átélésére. A munkahelyi érzelmek kapcsán a neuroticizmus (érzelmi ingerlékenység,
labilitás) és az extroverzió (külvilág felé forduló, társaságkedvelő) attitűdöt és
viselkedést befolyásoló hatását vizsgálják kiemelten. Az előbbi alatt a Negatív
Affektivitást, utóbbi alatt a Pozitív Affektivitást értik.
A negatív affektivitás hajlam olyan negatív érzelmi állapotok átélésére, mint a harag,
düh, depresszió, szorongás, distressz, boldogtalanság, míg a pozitív affektivitás a
pozitív érzelmek átélésének hajlama. Az ilyen személyek feldobottnak, aktívnak,
energikusnak írják le magukat, beszédesek, asszertívak, szociábilisak. Úgy tűnik, már
a serdülőkorúaknál a pozitív affektivitás előrejelzi a munkával való későbbi
elégedettség magasabb szintjét.

2.3. Viselkedéses válaszok
A stressz viselkedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban az izgalmi szint változásával
összefüggő testi, élettani változásokat, teljesítmény-változást értjük. Emellett a helyzet
elkerülését célzó válaszok is ide sorolhatóak: kilépés, öngyilkosság, kábítószer,
alkohol, agresszív cselekmények, míg a munkahelyen a munkahelyi erőszak,
szabotázs, személyközi agresszió, düh jelenhet meg. Ezek a válaszok az adaptív
megküzdés tanulását gátolhatják.

2.4. Munkahelyi stressz reakciók és tünet együttesek
Speciálisan a munkahelyen megfigyelhető rövid távú stressz reakció a hangulatzavar, a
fokozott erőfeszítés, a romló teljesítmény, a balesetezés. Valószínűbbek ilyenkor a
személyközi konfliktusok és mindez kihat a munkahelyen kívüli viselkedésre is,
kevésbé képes a személy ellazulni, hazaviszi a feszültségeket, ami hangulatzavarban
vagy érzelmi kitörésekben jelenhet meg. Ha hosszútávon áll fenn a munkahelyi
stressz, már komolyabbak a tünetek. Nagyobb az esély a megbetegedésre, rossz a
közérzet, gyakoribb a hiányzás, vagy a munkahely változtatás. A stressz reakciók
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fentebb tárgyalt három válaszösszetevője: az élettani, pszichés és viselkedéses
reakciók együttesen is megjelenhetnek, például a kiégési szindróma, illetve a
munkamánia esetén.
2.4.1. A kiégés
A kiégés (burn-out) tünet együttest először az úgynevezett segítő szakmákban írták le,
ma már szinte minden foglalkozási körben beszélünk kiégésről, ahol emberekkel kell
napi szinten kapcsolatba lépnie a dolgozónak. Egy olyan állapotról van szó, amely
fokozatosan alakul ki és ciklusosan visszatérhet a megterhelések növekedésével.
Három személyiségtípus kiemelten hajlamos a kiégésre: az áldozatkész, elkötelezett
személyiségtípus, a túlságosan elkötelezett, akinek alig van magánélete és az autoriter,
lekezelő személyiségtípus. A kiégés krónikus emocionális megterhelés, stressz
nyomán kialakuló fizikai, érzelmi, mentális kimerülés, ami hozzá nem értés érzésével,
célok és ideálok elvesztésével jár, s amelyet a saját személyre, munkára, illetve
másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.
A kiégés kialakulásának első szintje, hogy a személy észleli a stresszt, ami fizikai,
érzelmi kimerülés formájában jelentkezik. Ez az állapot szorongást vált ki belőle, ami
védekező állapotot hoz létre. Ez a védekezés lehet a visszahúzódás a munkából,
emberektől, cinikus hozzáállás és az érzelmi elkülönülés, semlegesség mutatása a
munkában. Hézser 12 szakaszos modellje a kiégést az alábbi stádiumokat különíti el:
Szakasz
1. Bizonyítási kényszer
2. Fokozott erőfeszítés
3. Saját igény elhanyagolása
4. Igények, konfliktusok
elfojtása
5. Értékrend átalakulása
6. Problémák tagadása
7. Visszahúzódás
8. Magatartásváltozás
9. Deperszonalizáció
(elszemélytelenedés)
10. Belső üresség
11. Depresszió
12. Teljes kiégés

Jellemzők
Képességek minden áron való igazolása
Kontrollvesztéstől való félelem
Privát élet hanyagolása
Titkolt belső kiegyensúlyozatlanság,
megközelíthetetlenség
Lényeges-lényegtelen közti különbségtételre
képtelen Jelenorientáltság
Intolerancia, elszigetelődés, beszűkült a feladatra
Kilépésvágy
Félelem a magánytól – agresszió vagy bohóckodás
Érzéketlen kritikára, érzelemre, Szélsőséges
változások
Önérzékelésre képtelen, testidegen élmények
Félelem az ürességtől
Kimerült, kétségbeesett, lehangolt, öngyilkossági
gondolatok
Súlyos pszichés és testi betegségek

1. táblázat: A kiégés folyamata59
59

Forrás: Hézser G. (1996): Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Kálvin
Kiadó. Budapest.
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A kiégésnek vannak jól észrevehető jelei. Testi tünete a fáradtság, testsúlyváltozás,
megbetegedési és balesetezési hajlam. Pszichésen lehangoltak vagy nagyon
ingerlékenyek a kiégett emberek. Úgy érzik, semmihez sem értenek, semmiben sem
jók és mindennel, mindenkivel, még önmagukkal szemben is elutasítóak. Vannak
viselkedéses jelek is: gyakoriak a dühreakciók és ezeket nehezen kontrollálja az illető,
a kapcsolataitól menekül, visszahúzódóvá válik, nem érdeklődik a szakmája iránt,
elhanyagolja kötelezettségeit.
2.4.1.1. A kiégés tünetei
Maslach (1982) három fő tünetcsoportot ír le a kiégésnél
1. Érzelmi kimerülés
 Fáradtság, alvászavar
 Diffúz testi panaszok
 Csökkent szexuális érdeklődés
 Depresszió, kiábrándultság
 Ingerlékenység
2. Elszemélytelenedés
 Cinizmus
 Negatív érzelmek a kollégák, ügyfelek felé
 Bűntudat
 Kapcsolatok beszűkülése
 A munka hárítása
3. Egyéni teljesítmény csökkenése
 Sikertelenség
 Tehetetlenségérzés
 Az elismerés hiányának érzése
 Általános túlterheltség-érzés
2.4.1.2. A kiégés megelőzésének lehetőségei
A kiégés megelőzhető az egyén vagy a körülmények változtatásával:
 Kilépés a nem megfelelő munkahelyről. Így például nem véletlenül ajánlott 5-7
évente a szakmai szerepváltás.
 Olyan szervezeti kultúra kialakítása, amelyben a dolgozók fontosnak érezhetik
munkájukat, megkapják az eredményes működéshez szükséges önállóságot,
felelősséget, anyagi és erkölcsi megbecsülést. (→ → a munka motivációs
tényezőinek kifejtése az V. tanulmányban található)
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 A munkahelyi megbeszélések, konzultációk, továbbképzések csökkenthetik a
túlterheltséget és kialakulhatnak, de tudatosan létre is hozhatók
feszültségcsökkentő segítő kapcsolatok.
 A vezetők odafigyelése az alkalmazottaikra, személyes problémáikra,
szükségleteikre, fejlődési igényekre szintén segítséget adhat.
 A munkakörülmények megváltoztatása: szabadnapok beiktatása, több lehetőség
előléptetésre, nagyobb önállóság, rugalmas munkaidő, túlterhelés csökkentése,
segítségnyújtás a pályatervezésben, a stressz forrásainak feltárása, megfelelő
munkaeszközök biztosítása hatékony beavatkozás lehet.
2.4.2. A munkamánia
A munkamánia egy függőségi probléma. Egyre több ember életében válik a munka és
a hivatás az élet egyetlen örömforrásává, ami elsivárosodáshoz és teljes
összeroppanáshoz vezethet.
Feladat: Az alábbi kérdőív egyfajta önértékelésre ad lehetőséget, annak felmérésére,
hogy „milyen mértékig” jellemző valakire a „munkamániásság”. (A szerző javaslata
szerint érdemes közeli ismerőseinket is megkérni, hogy töltsék ki rólunk a kérdőívet!)
A kérdőív kiértékelése, miután csak egy részletet közlünk nem lehetséges. Az eredeti
kérdőívben a 30 állításból 25-nél adott igen választ jelöl munkamániaveszélyeztetettségnek a szerző, ami a közölt 10 kérdés esetén kb. 8 igen válasznak
felel meg. Tehát 8-nál több igen válasz esetén valószínűbb veszélyeztetettségünk!
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre igennel vagy nemmel!60
igen

nem

Nagyon fontos önnek a munkája?
Különösen kritikus önmagával szemben, ha hibát követ el?
Hazaviszi az aktatáskáját, és éjszaka és/vagy hétvégén is dolgozik?
Kellemetlenül vagy bűnösnek érzi magát, ha nincs semmi tennivalója,
ha semmit sem csinál?
Evés közben munkájával kapcsolatos iratokat olvas?
Gyakran érzi túlhajszoltnak magát?
Szabadsága alatt is kapcsolatot tart a munkahelyével?
Egyre kevésbé emlékszik arra, amit mások mondtak önnek?
Zavarja, ha a munkahelyén vagy otthon meg kell szakítania a munkáját?
Nyomasztó helyzetet teremt magának a vállalt határidős munkák miatt?
Hajlamos elfeledkezni a családi eseményekről vagy évfordulókról, vagy
érdektelenek az ön számára?
Válaszok száma:

60

A munkamánia önértékelő kérdőív – részlet – (A teljes kérdőívet Killinger könyvében
találja). Forrás: Killinger, B. Munkamániások, Szalonképes szenvedélybetegek, Atheneum
2000 Kiadó, 2006, 13-14.o.
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2.4.2.1. Mi a munkamánia és mi nem?
A munkamánia (workaholizmus) olyan függőség, ahol a munka drogként szolgál, az
egyén legfontosabb tevékenységévé válik. A magánélet, társas kapcsolatok háttérbe
szorulnak. Az ilyen embereknél a 12-16 órás munkavégzés nem külső, hanem belső
kényszer hatására következik be.
A munkamánia nemtől, képzettségtől és hivatástól függetlenül alakul ki, így
felsővezetők és háziasszonyok egyaránt megbetegedhetnek. Kutatások szerint
azonban, a hagyományos szerepfelfogás miatt (férfi a családfenntartó) a betegség
inkább a férfiakat fenyegeti.
Nehéz pontosan megmondani, hogy hol húzódik a határ túlmunka és munkamánia
között. Nem munkamániás az, aki képes a munka végeztével élvezni annak
eredményét, vagy aki a pénzszerzésért, vagy a munka öröméért dolgozik, mert
ilyenkor a munka még nem kényszer.
2.4.2.2. A munkamánia kialakulása
A függőség leggyakoribb oka, hogy az egyén kizárólag saját munkájára összpontosít,
és mindent alárendel ennek, tovább erősíti a folyamatot, ha mindezért nagyobb
társadalmi elismerést, munkahelyi jutalmat kap.
1. A bevezető szakaszban az egyén gondolatai egyre inkább munkájára
korlátozódnak, elveszíti érdeklődését az élet más területei iránt. Titokban,
otthonában is munkájával foglalkozik, ezért megromlanak társas kapcsolatai is,
és emiatt bűntudata lesz.
2. A kritikus szakaszban már ürügyet keres arra, hogy idejét munkájának
szentelhesse, életvitele megváltozik. Ha ezt szóvá teszi valaki, akkor agresszív
vele szemben.
3. A krónikus szakaszban a beteg egyre több feladatot vállal, amit csak nagy
erőfeszítések árán képes teljesíteni, és egyre kevésbé képes megfelelni saját
elvárásainak.
4. A végső szakaszra az egyén szervezete teljesen kimerül, leromlik
teljesítménye, és csak ekkor tudatosul benne a probléma, amikor már
elkerülhetetlen az összeomlás.
2.4.2.3. A munkamánia tünetei
 napi 10-14 órákat dolgozik pihenés nélkül, pihenés közben is a munkára gondol
 szenvedélye a munka, de idővel nem jelent örömöt számára
 képtelen megbízni mások munkájában, mindent magára vállal
 magánéletre nincs ideje, nem fontosak számára a kapcsolatai, családtagjai is
eltávolodnak tőle
 szabadidejét egyre kevésbé tudja hasznosan eltölteni, nem tud regenerálódni,
ezért előbb-utóbb fizikailag és szellemileg is teljesen kimerül
 testi tünetei: fejfájás, fáradtság, szédülés, légszomj és mellkasi fájdalom.
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 pszichés tünetei: gyakori hangulatváltozások (depresszió, eufória) és
indulatkitörések, álmatlanság, nyugtalanság, feledékenység és koncentrációs
nehézségek
A munkamániás alkalmazott hosszú távon nem jó a vállalatnak sem: fáradékony, nem
hatékony, gyakran hibázik, alkalmazkodásképtelen, rugalmatlan, sok a konfliktusa a
munkatársakkal.
A megelőzés útja, ha képesek vagyunk a munka és magánélet szétválasztására, és
elegendő időt szánunk a kikapcsolódásra. A kialakult munkamánia kezelésénél az
életritmus lassítását kell elérni, fontossági sorrendet kell kialakítani a feladatoknál,
vagy nemet kell mondani bizonyos feladatokra.

3. A stressz forrásai
A stresszorok származhatnak külső és belső forrásokból, lehetnek akut, hirtelen fellépő
és krónikus, visszatérő, hosszan fennálló megterhelő események, helyzetek. A
stresszorok azonosításánál három csoport különíthető el:

3.1. A konfliktusok
Konfliktusról akkor beszélhetünk, ha versengő vagy egymást kizáró célok, motívumok
közt kell döntenie a személynek, az egyik kielégítése a másik frusztrációjához vezet. A
konfliktusok érinthetnek külső célokat, belső szükségleteket.
Munkahelyi stressz lehetséges forrásai a feladat, a szerepek (→ → a szerepek
jelenségéről a II. tanulmány 2. fejezetében olvashat) és a személyközi kapcsolatokban
felmerülő konfliktusok, a fizikai munkakörnyezettel kapcsolatos stressz (pl. zaj,
magánszféra hiánya), valamint a szervezeten kívüli stresszorok (pl. anyagi gondok,
családi szerepekkel kapcsolatos problémák). Az alábbiakban a személyközi
konfliktusokat emeljük ki ezen stressz források közül.

3.2. Szociális átállás: élethelyzet változások
Ezek az élethelyzet változások azáltal válnak stressz forrásokká, hogy a személynek
egy helyzethez, változáshoz alkalmazkodnia kell. Holmes és Rahe (1967) amerikai
vizsgálata során megítéltették a különböző események stresszkeltőségét - mekkora
alkalmazkodást igényel a helyzet és mennyi ideig tart ez az igazodás-, majd ez alapján
úgynevezett „szociális átállás skálá”-ba rendezték ezeket az eseményeket. Az eljárás
során megkérték a vizsgált embereket, hogy sorolják fel az elmúlt időszakban milyen
stresszkeltő események történtek velük. Ezeket az eseményeket összesítették és egy
másik csoportot arra kértek, hogy a stresszkeltőség szempontjából adjanak számszerű
értéket (1-100 közötti skálán) ezeknek az életeseményeknek, úgy hogy a házasságot 50
pontnak tekintik. A kapott paramétereket átlagolták és így született meg a következő
életesemény skála. A skála felhasználható egy adott időszak stresszteliségének
megítélésére, és ennek alapján előre jelezhető a személy egészségi állapota, illetve
megbetegedésének valószínűsége.
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Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen élethelyzet-változásokhoz kell
alkalmazkodniuk az embereknek. /A felmérés és sztenderdizálás az USA-ban történt,
az eredeti táblázatnak egy részletét közöljük./
Életesemények
Házastárs halála
Válás
Különélés
Börtön
Közeli családtag halála
Baleset vagy betegség
Házasság
Állás elvesztése
Kibékülés a házastárssal
Nyugdíjazás
Családtag betegsége
Terhesség
Szexuális problémák
Új családtag befogadása
Üzleti problémák
Anyagi helyzet változása
Közeli barát halála
Új munkaterület
Jelzálog érvényesítése
Új beosztás a munkahelyen
Gyermek elköltözése otthonról
Probléma anyóssal, apóssal
Kitűnő személyes teljesítmény
Feleség munkába állása vagy abbahagyása
Iskola kezdete vagy vége
Életkörülmények változása
Személyes szokások megváltozása
Vita a főnökkel
Költözés
Iskolaváltoztatás
Hobbiváltoztatás
Templomba járási szokások változása
Társasági szokások megváltozása
Alvási szokások megváltozása
Étkezési szokások megváltozása
Üdülés
Karácsony
Apróbb szabálysértések

Értékek
100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
30
29
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
19
19
18
16
15
13
12
11

2. táblázat: Holmes és Rahe Szociális átállás skála (részlete)61
61

Forrás: Atkinson R.L. et all (1994): Pszichológia. Osiris, Budapest. 15. fejezet: Stressz. 425.o.
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A skálát felhasználják az életben tapasztalt stressz és a betegségek kialakulási
valószínűségének vizsgálatára. A kutatók megállapították, hogy a megbetegedett
emberek a betegségüket megelőző évben sokkal több stresszt okozó életeseményt éltek
át, mint az egészségesek.62 A skálán elért 300 pont feletti érték azt jelzi, hogy a
személy nagyon sebezhető a megbetegedések szempontjából, 150 – 300 pont között
átlagos állapotban van, míg 150 pont alatt jó a betegségekkel szembeni ellenállása.

3.3. Napi bosszúságok, súrlódások és lelkesítő események
A vizsgálatok azt mutatják, hogy a testi, lelki egészség szempontjából figyelembe
veendőek a felhalmozódó napi irritáló vagy lelkesítő események, mint stressz források
a nagyobb életesemények mellett. Természetesen annak megítélése, hogy egy esemény
mennyire irritáló szintén egyén-függő.
A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a napi bosszúságok és lelkesítő események jobb
előrejelzői a pszichés és fizikai egészségnek, mint a nagyobb életesemények.
Ezek a kisebb életesemények a mindennapi életben is hatnak, de a munkahelyi
környezetben is vizsgálhatóak. Basch és Fisher (2004) vizsgálóeszköze alapján
bemutatjuk, hogy milyen eseményeket sorolhatunk ezen kisebb események közé a
munkahelyen, és hogy ezek milyen következményekkel járhatnak.
A napi bosszúságok irritáló, frusztráló igénybevételek a mindennapi környezettel
megvalósuló tranzakcióban. Például bosszantó gyakorlati problémák, veszekedések,
viták tartozhatnak ide. Néhány példa szemlélteti a lehetséges munkahelyi
bosszúságokat:





„Valaki feleslegesen pocsékolja az időmet a munkahelyen.
Hirtelen sok munkám gyűlt össze egyszerre.
Nem tudtam elérni valakit, pedig fontos lett volna.
Háttérzaj (telefon, beszélgetés) zavart a munkavégzésben.”

A napi lelkesítő események kisebb örömet, boldogságot okoznak, amelyek pozitív,
kedvező napi tapasztalattal járnak. A munkahelyi lelkesítő eseményeket illusztrálják az
alábbi állítások:





„Kreatív voltam, jó ötletekkel álltam elő.
Megdicsértem az egyik munkatársamat.
Nagyobb felelősséggel ruháztak fel a munkahelyemen.
Vicces dolgot hallottam a munkahelyemen.”

Ezek a napi bosszúságok és lelkesítő események összefüggést mutatnak azzal, hogy
milyen munkát végez a személy, milyen a munkahelyi környezete, kikkel dolgozik
62

Comer R.J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 11. fejezet, 336. o.
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együtt, illetve a dolgozó személyisége is befolyásolhatja, hogy milyen élmények
átélésére hajlamos.
Így például több irritációnak kitettek azok, akiknek a munkaköre magas
szerepkonfliktussal jár, míg a kihívást jelentő feladatok esetén valószínűbb a lelkesítő
események megjelenése.
A vezető és beosztott kapcsolat is befolyással lehet a munkahelyi élményekre. A rossz
kapcsolat több súrlódást okoz, hiszen kevesebb információ, befolyás, dicséret, döntési
szabadság illeti meg a beosztottat. Míg a jó vezető-beosztott kapcsolat a vezető
részéről a döntésekbe való bevonást, az információk megosztását és érdekes
feladatokat eredményezhet.
A munkavállaló érzelmi vonásainak hatása is bizonyított, így például a fentebb
bemutatott negatív affektivitás következtében a személy érzékenyebb lesz a negatív
tapasztalatokra, és azok tartósabban befolyásolják hangulatát, reakcióit is.
Milyen lehetséges következményekkel járnak ezek a napi események?
Természetesen mind a személy munkához, mind pedig a munkahelyhez való viszonyát
befolyásolják. Úgy tűnik, hogy a negatív tapasztalatok erősebb, hosszabb hatásúak a
hangulatra, bár több lelkesítő eseményről számolnak be a megkérdezettek. A
bosszúságok, súrlódások következményei a személy és a szervezet szempontjából is
jelentősek. Gyakoribb a dolgozóknál a negatív hangulat, egészségügyi problémák,
fizikai tünetek léphetnek fel. Romolhat a munka minősége, mivel a súrlódások
hatására megszakad az aktuális feladatvégzés, a célvezérelt viselkedés, és többlet
energiát kénytelen befektetni a személy, hogy újra a munkájára koncentrálhasson.
Ezzel szemben a lelkesítő események emelik az élettel való elégedettséget, támogatják
a jóllét érzését, és a pozitív hangulatot.

3.4. Stresszorok a szervezeti életben
A fentebb bemutatott személyközi konfliktusok mellett más konfliktusforrások is
kötődnek a munkahelyhez. Ezek olyan objektív kiváltó tényezők, amelyek az egyén
észlelésében válhatnak megterhelővé, azaz egyénfüggő az értékelésük.
3.4.1. A fizikai körülmények, mint stressz források
Bár az egyéni tolerancia nagy változatosságot mutat, a kellemetlen fizikai
munkafeltételeket kapcsán, mégis lényeges azonosítani ezeket a tényezőket, mert
akadályozhatják a hatékony munkavégzést, vagy esetleg károsítják az egészséget, és
néha észre sem vesszük, hogy hatnak ránk. Ide tartozik a zaj, ami jelentős élettani és
pszichés hatást fejt ki, megváltoztatja a vérkeringést és ronthatja a teljesítményt. (Ezért
vesszük észre néha, hogy milyen jó a csend! – A háttérzene sem feltétlenül kedvező
hatású.) A meleg, szennyezés, zsúfoltság, elvonulási lehetőség hiánya és a környezeti
veszélyek, szennyezés hatása szintén káros fizikai munkafeltétel lehet.
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3.4.2. A feladat, mint stressz forrás
A fejezet elején az európai munkavállalók kiemelt stresszforrásként említették a
monotóniát. Gondoljunk bele, mennyire megterhelő ugyanazt a feladatot évekig
végezni, a munka rutinszerűvé, unalmassá válhat. Természetesen az sem kevésbé
stresszelő, ha rendszeresen és váratlanul áthelyeznek más munkára valakit. A
változások kezelése is komoly igénybevételt jelenthet a munkavégzés lassulhat, a
személy és mások is kétségbe vonhatják az illető szakértelmét.
A munkahelyen végzendő feladatainkkal kapcsolatban beszélhetünk mennyiségi vagy
minőségi túl- vagy alulterhelésről. előbbinél az elvégzendő feladat túl sok az adott
időre vagy bonyolult, míg alulterhelésnél túl kevés vagy unalmas, monoton. A
túlterhelés például összefüggést mutat a szívinfarktus előfordulási valószínűségével,
míg a minőségi terhelésünk az önértékelést csökkentheti. Mint fentebb láttuk a
feladatok, eszközök és technológia változásai is megterhelést jelentenek, mivel
csökken a hozzáértésérzetünk, alkalmazkodni kell a változásokhoz. Szintén
megterhelést jelentenek a határidők, túlmunka és a fizikai igénybevétel okozta
elfáradás.
3.4.3. A szervezetben betöltött szerephez kapcsolódó stresszorok
Annak érdekében, hogy a szervezet elérje céljait, a kapcsolatait és a viselkedéseket
rendszerbe kell szerveznie. Ezt a szervezeti szerep-struktúra által éri el. A szerep egy
elvárt viselkedésminta, amely a szervezeti struktúra egy adott pozíciójában
elhelyezkedő taghoz kapcsolódik (→ → a szerepekről a II. tanulmány 2. fejezetében
található bővebb információ). A szerepeket befolyásolják (a.) helyzeti tényezők: a
feladat követelményei, a vezetői stílus és (b.) személyes tényezők: értékek, attitűdök,
motiváció, képességek (kapacitás), személyiség (→ → I. tanulmány 3.3.4. alfejezet).
Az inadekvát vagy nem megfelelő szerepdefiniálásnál szerep-konfliktus jöhet létre,
ami nem azonos a személyek konfliktusával.

szerepelvárások

elvárt viselkedésminta
szerepkonfliktus
külső
belső

szerepészlelés
szerepmotiváció
szerepkapacitás

szerep-stressz
viselkedés

3. ábra: Szerep és szerepstressz kapcsolata (részlet)63
63

Forrás: Mullins, L.J. (1993): Management and organizational behaviour. Pitman Publishing,
London, 189.o.
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Milyen szerepkonfliktusok jöhetnek létre? Mire kell felkészülni egy munkavállalónak?
 szerep-össsze-nem-illésnél a személy olyan helyzetbe kerül, ahol egyszerre
különböző, vagy ellentétes elvárások miatt össze nem illést észlel, egyik
elvárást teljesítve, a másiknak nem tud megfelelni.
 szerep-kétértelműségnél nem világosak a szerepkövetelmények, a személy nem
tudja, mit tegyen. Ő nem úgy észleli a szerepét, ahogy mások elvárják, nem
elégséges az információ az adekvát szerepteljesítéshez.
 szerep-túlterhelésnél túl sok különböző szerepe van egyszerre, vagy sokféle
elvárással szembesül a személy. Képtelen mindet kielégítően teljesíteni,
néhányat nem tud figyelembe venni, hogy a többit teljesítse. Ide tartozik a túl
nagy felelősség, önállóság (autonómia) is a munkában, például döntenie kell
olyan területen, ahol nem igazán érzi hozzáértőnek magát.
 szerep-alulterhelés: a személy kevésnek észleli a követelményeket az előírt
szerepelvárásban, úgy érzi, képes lenne több, változatosabb szerepeket
teljesíteni. Ide tartozik a túl kicsi autonómia is, amikor semmilyen döntési
felelősséget nem kap a dolgozó, mindenben a feletteséhez kell fordulnia, aki
valószínűleg túlterhelt, ha nem ad át döntéseket a beosztottaknak.
A szerepkonfliktusok egy másik csoportosításában külső és belső szerepkonfliktust
különítenek el. Előbbi a szerepküldők elvárásai közt fellépő konfliktusokat (pl. szerepössze-nem-illés), utóbbi a szerepelvárások és a személyiség ütközését jelentik.
Utóbbira példa, ha valaki olyan feladatot vállal munkája során, ami erkölcsi elveivel
nem összeegyeztethető.
A szerep-konfliktus következménye a szerep-stressz.
Hogyan csökkenthető a szerepkonfliktus és szerep-stressz?
 Pontos, világos szerepelőírásokkal.
 Gondos toborzással és kiválasztással, amikor az adott szerep követelményeihez
illeszkedő személyiségű, adottságú, motivációjú embereket vesznek fel (→ → a
kiválasztás pszichológiájáról a IV. fejezetben olvashat bővebben).
 A potenciális stressz-problémák feltárásához elvégzett egészségügyi
vizsgálatokkal.
 Olyan új szerepek kialakításával vagy a meglévő szerepek változtatásával, ami
megszünteti a konfliktusokat: ez lehet a feladatok, felelősségek újrafelosztása
vagy prioritások meghatározása a szerepeknél.
3.4.4. Szociális stresszorok
Olyan stresszorokat sorolunk ide, amelyek a személyközi érintkezésekből vagy a
csoportos együttműködésből származnak.
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3.4.4.1. Szociális stressz a hierarchikus kapcsolatokban
A felettessel vagy beosztottal való kapcsolat alapvetően befolyásolja munkahely
közérzetünket. Vizsgálatok bizonyítják például, hogy ha a vezető jó hangulatú, akkor a
beosztottak lelkesebbek, elégedettebbek, sokkal kedvesebbek az ügyfelekkel, míg a
szomorú vezető a beosztottakból passzivitást vált ki. A haragos vezető a beosztottakat
akár aktivizálhatja, motiválhatja is. Sajátos csoportot alkotnak a középvezetők, akik
egyben beosztottak és vezetők is. Sajátos a helyzetükben, hogy nagy felelősség mellett
kevés a valódi hatalmuk, és mindkét irányból elvárások, követelmények érik őket.
Azok a stresszorok is ide sorolhatók, ahol az ügyfelekkel való érintkezés is része a
munkának. Itt a stressz forrása lehet, hogy bizonyos típusú érzelmek kifejezését várják
el a munkakörben, míg számos érzést el kell nyomnia magában a dolgozónak. Ezt a
kettős elvárást, amelyben a munkahely részéről az érzelmek kimutatásának kezelése a
követelmény, érzelmi kontrollnak nevezik.
3.4.4.1.1. Az érzelmi kontroll, mint munkahelyi stressz forrás
A munkahelyeken, elsősorban a szolgáltatásban sajátos, az érzelmek kezelésére
vonatkozó elvárásokkal szembesülnek a dolgozók, ami fokozott igénybevétellel járhat
együtt, így stressz forrásnak tekinthető. Hochschild (1983), aki az érzelmek döntően
szociális eredetét vallja, „emotional labor”-nek nevezte az érzelemmenedzsment azon
esetét, amikor azt fizetésért, a munka részeként tesszük. Érzelemmenedzsment alatt
érzelmeink (mimika és testbeszéd) szabályozását érti azon célból, hogy azok
nyilvánosan megmutathatóak legyenek. Rosenberg (1990) „emotional display”
elnevezés alatt szintén az érzelem kimutatás önszabályozását érti, ahol másokat
igyekszünk meggyőzni arról, hogy bizonyos érzelmeket átélünk, azzal, hogy azokat az
érzelmeket viselkedésünkben kifejezzük. Mindkét fogalom mögött tehát az a tartalom
van, hogy a munkavállaló szabályozza érzelmei kimutatását, viselkedését és
szándékolt hatást igyekszik a másik személyben elérni ezen akaratlagosan mutatott
érzelmek által.
Az érzelemszabályozásnak egy adott szervezetben kimondott és kimondatlan szabályai
vannak- jogok és kötelezettségek formájában - amelyek egy adott pozíció betöltéséhez
kapcsolódnak, így a munkavállalói szerep részének tekinthetőek. Az
érzelemszabályozás egy ezen speciális, szervezeti esetét, érzelmi kontrollnak is nevezi
a szakirodalom. Az érzelmi kontroll „erőfeszítés, tervezés és kontroll, hogy a
szervezeti elvárásoknak megfelelően fejezzük ki érzelmeinket a személyközi
tranzakciók során.” (Glinow, McShane, 2000, 211.o. )
Az érzelmekre vonatkozó szabályok, érzelemkifejezési normák vonatkozhatnak a
munkatársak (vezető, kollégák), kliensek, fogyasztók, partnerek, ügyfelek felé
kifejezett érzelmekre. A szabályok bizonyos érzelmek kifejezésére, más érzelmek
visszatartására vonatkoznak. Kettős érzelemszabályozásról beszélünk, ha a saját
érzések mellett a másik félnél megjelenő érzelmek kezelése is feladata a személynek
(pl. utaskísérők – saját „mosoly” mellett utasok „félelme” is kezelendő). Az
érzelemkezelés itt státuszkülönbséggel jár együtt, de azonos szinten, munkatársaknál is

215

megjelenhet az érzelemkezelés („reciprok érzelemkezelés”). Itt a kölcsönös
meghallgatás, „kibeszélés” segíti a kollégáknál a más kapcsolatokban keletkezett
érzelmek szabályozását, kezelését.
A szervezetekben formális vagy informális úton négy érzelemszabályozási módszer
azonosítható:
A neutralizáció (semlegesítés) célja, hogy a nemkívánatos érzelmek megjelenését,
eluralkodását megelőzzék.
A bufferolás (tárolás) arra ad lehetőséget, hogy a felbukkanó érzéseket leválasszák,
„félretegyék”, így az nem zavarja meg az éppen folyó munkát.
Az előírásnál a szervezet meghatározza, hogy milyen érzelmeket kell, illetve lehet
megélni és kimutatni a munka során. A normalizáció célja az adott helyzet fenntartása,
az adott szervezeti kultúrával összhangban lévő rituálék alkalmazásával. Azzal védi a
tagokat, hogy bizonyos érzelmek kimutatását, létrehozását támogatja, és ezáltal a
kontroll érzetét erősíti a tagokban. Ennek olyan munkahelyeken van nagy szerepe,
amikor a dolgozók mindennapi munkájukban traumatikus eseményekkel
szembesülnek, például tűzoltóknál, mentősöknél. A normalizáció segít a munkával
járó „rendkívüli” eseményeket átlagossá tenni.
Mi teszi szükségessé és mi befolyásolja az érzelem kezelését egyes foglalkozásoknál?
 Minél gyakoribb és hosszabb idejű a személyes interakció az ügyfelekkel (pl.
tanár, idegenvezető).
 Minél többféle és minél intenzívebb érzelmek bemutatására van szükség az
adott munkakörben (pl. jegyszedő, adósságbehajtó).
 Az érzelem kifejezés szabályának szigora (pl. telefonos ügyfélszolgálat –
szigorú interakciós szabályok).
 Szervezeti és nemzeti kultúrához köthető elvárások a szabálybetartásra,
érzelemkifejezésre vonatkozóan. /Például egy kérdőíves vizsgálat szerint a
japánok 83%-a vallja, hogy az üzleti életben nem megfelelő az érzelmek
kimutatása, míg ugyanezt az olaszok csupán 29%-a ítéli meg hasonlóan.
3.4.4.1.2. A megkívánt érzelemkezelés lehetséges hatásai
Az érzelemszabályozás előnye az, hogy segít a stressz kezelésében, az érzelmi
egyensúly megteremtésében és lehetővé teszi annak megakadályozását, hogy a
nemkívánatos érzelmek átragadjanak a többi dolgozóra vagy az ügyfelekre. Egyéni
szempontból is lehet kedvező hatása a sikeres érzelemkezelésnek, mivel növeli az énhatékonyság érzést, érzelmi alkalmazkodást és feladatteljesítést, valamint a kliens és
dolgozó közti interakció javulását eredményezheti.
Ugyanakkor hosszútávon lehet káros hatása is az érzelemszabályozásnak, mivel növeli
a stresszt, ártalmas a jólétre. Az érzelmi disszonanciáról beszélünk, ha a valós, átélt
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érzelmek és a megkívánt, a szabályok által megkövetelt érzések eltérnek egymástól,
vagy konfliktusban vannak. Mindez munkahelyi stresszhez és érzelmi kimerüléshez,
kiégéshez vezethet, következményesen pedig csökken a dolgozó elégedettsége,
elkötelezettsége a munkahely irányában. Különösen olyan esetekben, ha a
munkavállaló személyiségével nehezen összeegyeztethetőek az elvárt érzelmek, vagy
ha kicsi a személy autonómiája az érzelembemutatás területén, azaz szigorúak a
vonatkozó szabályok.
A fentiek alapján a kedvező hatások előtérbe kerülésénél két egymással összefüggő
megoldásra hívják fel a figyelmet az érzelemkezeléssel foglalkozó szervezeti
szakemberek: a munkaerő kiválasztásra és a tréningre. Az alkalmazásnál a „hire for
attitude, train for skill” („alkalmazd a viszonyulása alapján, fejleszd a képességeit”)
elv segítheti azt, hogy a személy és munkakör illeszkedése a megfelelő legyen. Azaz
olyan munkavállaló alkalmazását érdemes előnyben részesíteni, aki a munkakör által
megkívánt érzelemkezelésre „személyiségé”-ből következően hajlamos, alkalmas.
Majd a megfelelő kiválasztást követően a képzéssel támogatható az érzelemkezelés
tudatosítása, gyakoroltatása a munkakörben előforduló helyzetekhez kapcsolódóan.
3.4.4.2. Szociális stressz az egyenrangú kapcsolatokban
Munkatársi kapcsolatokban, csoportszinten is lehetnek stresszforrások, ilyen az
összetartás, bizalom hiánya, személyközi konfliktusok. Utóbbinak egy sajátos esete a
munkahelyi pszichoterror (mobbing), amikor egy adott személyt kollégái vagy
felettese hosszabb időn keresztül inzultál, zaklat. Például gúnyolás, gyanúsítgatás,
kiközösítés, fizikai fenyegetés áldozata az illető, amelynek súlyos testi, lelki kihatásai
vannak. A becslések szerint a magyar munkahelyeken a dolgozók 5-6 %–a szenved el
pszichoterrort. Az áldozattá válásban szerepe van egyéni személyiségjegyeknek (pl.
konfliktuskezelési problémák, védekező, paranoid hajlam) és a diszkrimináció,
előítélet által érintett csoporthoz való tartozásnak (pl. nők, etnikai csoportok,
korcsoportok, foglalkozási csoportok – oktatás, fegyveres erők). A jelenség
kialakulásában többféle tényező szerepet játszhat, így a munkahelyi vezetés, a
munkatársi csoportok dinamikájának romlása és a társadalmi szintű problémák
(frusztráció, bizonytalanság) egyaránt hozzájárulhatnak.
3.4.4.3. A szociális stressz egyéb forrásai a szervezetekben
A munkahelyi szexuális zaklatás is szociális stresszornak tekinthető. Ebben az esetben
a stressz forrása az akaratellenes, viszonzatlan, gyakran kitartó magatartás, amelynek
szexuális mellékértelme van, és ami nyugtalanítja a célzott személyt. Ide tartozik a
javaslat-, ajánlattétel, a kétértelmű megjegyzések, a bántó vicc, a bámulás, az érintés, a
szexuálisan felhívó tárgyak elhelyezése a munkahelyen. Ezen panaszok kezelése a
munkahely feladata, a megelőzés asszertivitási (magabiztossági) tréningekkel,
tanácsadással lehetséges.
Szervezeti szinten a munkahelyi légkör (szervezethez tartozás, szervezeti
kommunikáció, döntésben való részvétel, előírások, igazságos elosztás és bánásmód),
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a vezetési stílus, a szervezeti ellenőrzés kedvezőtlen hatásokkal járhat és stresszt
okozhat. Vizsgálatok bizonyítják például, hogy az ellenőrző rendszerek bevezetése
kedvezőtlen hatású a dolgozókra, megnő a visszaélések, csalások száma, ahogy a
nyilvánvaló bizalmatlanságot észlelik a dolgozók.
3.4.5. Időbeosztás, változás, mint stressz források
Az időbeosztáshoz kapcsolódóan a már említett időnyomás, túlterhelés, a munkában
átélt bizonytalanság, valamint az előmeneteli, karrierlehetőségek sajátságai tartoznak.
Utóbbinál nemcsak az stresszkeltő, ha nincs előmeneteli lehetőség, hanem a túl gyors
előmenetel, hirtelen megnövekedett felelősség, kompetencia-elvárás is terheli a
dolgozót.
A változásoktól is idegenkedünk, hiszen bizonytalanságot okoznak. Ilyen változás a
leépítés, összevonás, új technológia bevezetése, amelyek lehetséges következménye a
túlóra, konfliktusok, nem egyértelmű felelősségi körök.
3.4.6. Szervezeten kívüli stresszorok
Család és munka egyaránt lehet stressz forrás. A vizsgálatok szerint kölcsönösen
fokozhatják egymást az otthoni és munkahelyi stresszhatások és konfliktusok.
Azonban a nőknél a munkahely csökkentheti is az egyéb szerepekből származó stressz
hatását, bár vannak veszélyeztetettebb csoportok, így a 3, vagy több gyerekes anyák
veszélyeztetettebbek szívkoszorúér megbetegedésre. A stressz forrás csökkentésének
egyik útja a „családbarát munkahelyek” létrehozása, ami például a rugalmas
munkaidő beosztással, különböző szolgáltatásokkal (pl. gyerekek elhelyezése)
segítheti a munkavállalókat.

4. A stresszkezelést befolyásoló tényezők
A stresszkezelést befolyásoló legfontosabb tényezők közé a stresszhelyzettel
kapcsolatos kontrollérzetet és a személyiségben valamint a környezetében általa
mozgósítható, igénybe vehető forrásokat, vagy éppen az ebben gátló tényezőket értjük.
A kontrollérzetnél a stresszel kapcsolatos befolyásolhatóság, bejósolhatóság szerepe
emelhető ki. A személyiségnél befolyásol az életkor és nem mellett a megküzdőképesség (lásd külön fejezetben!), valamint bizonyos kedvezőtlen hatású érzelmi
reakciómódok is, például az A típusú személyiség, vagy a korábban említett negatív
affektivitás.

4.1. A kontrollérzet: befolyásolhatóság és bejósolhatóság
A munkával kapcsolatban érzett kontroll, azaz annak a lehetősége, hogy valaki
befolyásolja az aktivitását, kedvező hatású a jólét, egészség szempontjából. A kontroll
a munka kapcsán például az időbeosztásra és a munkamódszer megválasztására
vonatkozhat.

218

A kontroll egyik formája a bejósolhatóság. Előnye az, hogy tudjuk, meddig vagyunk
biztonságban, illetve hogy felkészülhetünk a megterhelő eseményre. A bejósolhatóság
kedvező hatását mutatták ki például halálos betegek házastársainál. A bejósolhatóság
arra vonatkozott, hogy közlik-e a társ várható halálának idejét. Ha tudták ezt, kevésbé
mély stresszt éltek át az érintettek. Hasonlóan azok az amerikai feleségek, akik tudták
férjükről, hogy elestek, vagy hadifogságban vannak, kisebb stresszt éltek át, mint az
eltűntek feleségei.
A helyzet befolyásolhatósága szintén kedvező hatású, ilyenkor kisebb szorongást
élnek át az érintettek, míg befolyásolhatóság hiányában tehetetlennek, reménytelennek
érzik magukat. Két kísérleti helyzet jól illusztrálja a befolyásolás hatását. Az egyikben
gyilkosság áldozatainak fényképét nézték a résztvevők. Az egyik csoportnak
lehetősége volt „kiszállni” egy jelzéssel, de megkérték őket, hogy lehetőség szerint
nézzék végig a képeket. A másik csoport nem kapott ilyen lehetőséget. Nem meglepő
módon az előbbi csoport, amelyik bármikor abbahagyhatta volna a kísérletet
alacsonyabb szorongást mutatott, pedig a kérés szerint végignézték az összes képet.
Egy másik helyzet azt is demonstrálta, hogy hogyan hat a teljesítményre a
befolyásolhatóság. Itt kellemetlen zajhatás mellett kellett egyszerű feladatokat végezni.
A csoport egyik felének itt is lehetősége volt a zavaró hatás kiiktatására egy
gombnyomással, de kérték őket, ha lehet, ne nyomják le a gombot. Az eredmények azt
mutatták, hogy kontroll lehetősége mellett jobb teljesítményt mutatnak ugyanannyi
zajhatás mellett a vizsgált személyek.

4.2. Az életkor és nem jelentősége a stressz szempontjából
A nők úgy tűnik, hogy gyermekkortól többet fektetnek be a személyközi
kapcsolatokba, fontosabbak is azok számukra, mint a fiúk számára. Ennek
eredményeként serdülőkori gyökerekkel, a felnőtt nők fogékonyabbak a kapcsolati
hálóból származó kedvezőtlen hatásokra. Ezen túl a vizsgálatok azt mutatják, hogy a
nők több kapcsolati stresszt élnek át, többféle és olyan megküzdési módot
alkalmaznak, amelyekben a személyközi kapcsolatoknak nagy szerep jut, azaz
társaikhoz fordulnak segítségért, támaszért. A férfiak inkább magukban küzdenek meg
a stresszhatással, hajlamosabbak a helyzet elfogadására, fizikai gyakorlatozásra.

4.3. Rizikószemélyiség: Az A típusú személyiség
A személyiség és az érzelmi reakciók kezelésének kapcsolatát illusztrálják az A-típusú
személyiség vizsgálatával kapcsolatos eredmények. Már az ötvenes években
felfigyeltek a kutatók bizonyos személyiségjellemezők és a szívbetegségekre való
hajlam közti összefüggésre. A további vizsgálatok (Friedman és Rosenman, 1974)
árnyalták a képet, rámutattak, hogy mely jellemezők kritikusak a betegség
előidézőjeként, és hogy bizonyos hatások fokozzák a probléma megjelenésének
valószínűségét.
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Feladat: Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdőív kérdéseire, amely az A típusú
személyiségre jellemző tüneteket mutatja be. Minél magasabb pontszámmal
rendelkezik valaki (11-16 pont felett), annál inkább mutatja az A típusú reagálás
jeleit. Javasolható, hogy figyeljen oda reakcióira, azok keletkezési körülményeire.

1. Úgy érzem, sosincs elég időm arra, hogy
mindazt elvégezzem, amit kell.
2. Hajlamos vagyok másoknál gyorsabban
beszélni és arra is, hogy befejezzem helyettük
a mondatot.
3. Barátaim, házastársam azt mondják, illetve én
úgy hiszem, hogy túl gyorsan eszem.
4. Inkább nyerni akarok a játékban, nem veszíteni.
5. Nagyon versengő vagyok a munkámban, a
sportban illetve a játékban.
6. Rámenős és mások felett uralkodni akaró
vagyok.
7. Inkább vezetni szeretek, nem pedig követni.
8. Akkor is úgy érzem, hogy időnyomás alatt
vagyok, amikor semmi fontos dolgot nem
csinálok.
9. Nagyon türelmetlen leszek, ha várnom kell vagy
ha valaki félbeszakít.
10. Hajlamos vagyok a gyors, impulzív
döntéshozatalra.
11. Többet vállalok annál, amit teljesíteni tudok.
12. Másoknál többször vagyok ingerlékeny (és
mérges).
Összegezve:

teljesen
rám illik

néha igaz
rám

egyáltalán
nem igaz
rám

Kérjük, olvassa el az alábbi állításokat és az alábbi pontozás alapján jelezze, hogy
mennyire illenek önre ezek a kijelentések:
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2

0

1
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0
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2
2
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Az A típusú személyiséget indokolatlanul felfokozott és elhúzódó reagálás jellemzi,
ami tartós vegetatív energiamozgósítással jár együtt. Ránézésre is felismerhető élettani
jelek a feszült tartás, gyors járás, ismétlődő végtagmozgás, sóhajtó levegővétel.
A személy állandó időnyomást él át, teljesítményorientált, munkamániás, versengő,
agresszív, ambiciózus, valamint fokozottan ellenséges beállítottságú (hosztilitás).
220

Utóbbi azt jelenti, hogy fokozottan védekező a figyelmi beállítottság, kiélezett és
kritikus a hibákkal kapcsolatban, bizalmatlan, gyanakvó és érzékeny a kritika kapcsán.
Fokozott és tartós izomfeszültséggel, aktivitásszinttel jár ez az állapot. A vizsgálatok
igazolják, hogy az ellenséges beállítódás a kulcstényező a betegséghajlam
szempontjából.
Úgy tűnik, ez a szindróma a nyugati kultúra terméke: elvárt és értékelt a siker, a
fokozatosan emelt cél elérése, ami versengéssel jár. Ugyanakkor a versengés
antiszociális jellege miatt kedvezőtlen megítélést is kap a környezettől.

4.4. A társas támasz
A társas támogatás egyéni vagy csoportos formában valósulhat meg. Úgy tűnik, a
támogatás közvetlenül segít az egészségtámogató magatartás felvételében, például
könnyebb azoknak leszokni a dohányzásról, akiket házastársa is támogat. Emellett
közvetett hatása is van a támasznak: növeli az endorfin (fájdalomcsillapító úgynevezett
„örömhormon”) szintjét, fokozza az immunrendszer védekező képességét.
Egy vizsgálatban hétköznapi kérdések megbeszélésére kértek fel házaspárokat. Az
eredmények szerint a vitahelyzetben felvett szerep befolyásolta az immunműködést: a
domináns, támadó félnél csökkent immunműködést figyeltek meg közvetlenül a vitát
követően, míg annál, aki nem mutatott ellenségességet fokozott volt a
védekezőképesség.
Emellett lehet kedvező és kedvezőtlen a társas támasz hatása. Kedvező hatású a társas
háló, eltereli a problémákról a figyelmet, a barátaink megerősíthetnek abban, hogy
képesek vagyunk a helyzet kezelésére, így támogatják az önértékelésünket. Ezen túl
kézzelfogható „forrásként” is szolgálhatnak – társaink segítséget, információt
nyújtanak, együtt könnyebb a problémát kezelni. Munkahelyen például a vizsgálatok
szerint jobb egészségi állapotban vannak az egyedül dolgozóknál a csoportban
dolgozók.
Néhány helyzetben azonban a társak indokolatlan, nagymértékű, esetleg elvakult
bíztatása, támogatása elmélyítheti a csökkentértékűség-érzetünket („Én egyedül nem
vagyok képes megküzdeni a helyzettel!”), vagy növelheti a felelősségünket azzal,
hogy még a külső elvárásoknak is meg kell felelnünk.
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5. Stressz-kezelési utak és technikák
Az alábbiakban összefoglalóan bemutatunk néhány streszkezelési technikát, amelyek
az egyén és a munkahely szintjén is lehetséges beavatkozási módoknak tekinthetők.

5.1. A stressz források csökkentése






Tudni kell nemet mondani: a stressz elkerülése
Hatékonyabb időgazdálkodás, prioritások tisztázása
Figyelemelterelés: más aktivitások, kikapcsolódás, a gondolkodás leállítása
Tudatos önjutalmazás
Környezetváltoztatás, hogy a személy stressz forrástól eltávolodjon

5.2. A stresszre adott testi reakciók befolyásolása
 Relaxációs technikák alkalmazása: autogén tréning, meditáció, masszázs,
szauna. Ezek a technikák azon alapulnak, hogy a testi és pszichés
feszültségmentesség együtt járnak. Bármelyik oldalon beavatkozunk, az
jótékony hatású a másik oldalon is. Például az autogén tréningnél a testi
ellazulás elérése a cél, melynek következménye a pszichés feszültségmentesség
is. Ez a technika akkor igazán hatásos, ha rendszeresen gyakoroljuk!
 Pihenés, alvás megfelelő rendje, a szabályok betartásával.
 Zenehallgatás, éneklés szintén kedvező hatású, eltereli a figyelmet, illetve az
éneklés a légzés befolyásolásával csökkenti a testi feszültséget.
 A táplálkozási szabályok betartása is segít. Bár a stressz és táplálkozás
kapcsolata vonatkozásában tudjuk, hogy az éhség, koffein stresszfokozó hatású,
ugyanakkor a stressz következtében étvágytalanság is létrejöhet.

5.3. Stresszkezelő programok
Ezek a programok többféle technika együttes alkalmazásán alapulnak:
 Pszichoedukációs elemek segítik a stresszhatás tudatosításában, a stresszhelyzet
felismerésében, bemutatják a stresszkezelő stratégiákat, rámutatnak a társas
támasz jelentőségére.
 Kognitív terápiás elemek célja a gondolkodási hibák felismertetése és
korrigálása, valamint az asszertív viselkedés, indulatkezelési technikák
bemutatása.
 Viselkedésterápiás elemek feszültség-levezető technikák tanulásával és a
kommunikációs készségek fejlesztésével segítik a stresszhelyzetek kezelését.
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5.4. Stresszkezelés a munkahelyen
Az egyik lehetséges elvárás a munkahely részéről, hogy a munkavállaló rendelkezzen
olyan képességekkel, készségekkel, amelyek segítik őt a felmerülő munkahelyi stressz
kezelésében. Az alábbiakban néhány ilyen megoldást mutatunk be, hangsúlyozva itt is,
hogy az elsődleges lépés a megküzdéssel kapcsolatos önismeret kialakítása, majd
ennek nyomán a helyzetnek és az egyénnek megfelelő eljárás alkalmazása alapvető
szerepű.
A stressz források csökkentése szervezeti szinten is megvalósulhat, ennek útja a
munkakörülmények megváltoztatása, a problémák megszüntetése által (például a
zajhatások csökkentése, a megszakítások kiiktatása vagy a világos feladat
meghatározással).
A forrásnövelés szintén egy lehetséges út, ami az egyéneknél a különböző
kompetencia tréningekkel történhet, míg szervezeti szinten például a dolgozók
döntéshozatalba történő bevonása lehet ilyen forrás.
A terheléscsökkentés a pihenés megfelelő rendjének biztosításával lehetséges. Tudjuk,
hogy a hatékony munkához a munka közben megfelelő, 5%-nyi szünetre van szükség.
Ez akkor a leghatékonyabb, ha előre ismert ennek időpontja, és biztosított a
zavartalanság, a szünet első percei a legfontosabbak a helyreállás szempontjából. A
munkán túl is fontos a pihenés. A munkamániás problémája is erre figyelmeztet
bennünket. Ahhoz, hogy a munkaidőben a leghatékonyabban tudjunk dolgozni, le kell
válnunk a munkáról, nem szabad folytatnunk a munkát otthon, más típusú aktivitásra
kell áttérnünk.
Végül szervezeti szinten javasolhatók különböző életmódprogramok, amelyek hasznát
néhány adat is igazolja, Például a New York Telephone Company a 90-es években
wellness programjával 2,7 millió dolláros megtakarításra tett szert az egészségügyi
költségek és a hiányzások csökkenésével. Lehet azonban saját életmódprogramunk: ha
naponta legalább háromemeletnyi lépcsőt megmászunk, már tettünk valamit az
egészségünkért.

6. A megküzdés
A stresszkeltő eseményekre adott válaszok, alkalmazkodás természetesen energiabefektetést kíván a személy, szervezet részéről. A kimerülő erőforrások csökkentik a
szervezet fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét, a pszichés igénybevétel miatt
kialakulhatnak pszichoszomatikus megbetegedések. Taylor (1986) négy lehetséges
egészség-befolyásoló utat azonosít a stresszel összefüggésben:
 Tartós stressz következtében kialakuló közvetlen élettani károsodás.
 Interaktív út, amely a személyiség biológiai alapú stresszérzékenységét,
sérülékenységét feltételezi. A betegség a személy és a stressz közti interakció
esetén alakul ki.
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 Az egészségmegőrző vagy veszélyeztető életmód közvetett hatása a stresszel
kapcsolatos reakcióra.
 A betegségtudat szerepe, amely a stressz előli betegségbe menekülést erősítheti.
A stressz eredményezte kellemetlen élettani és pszichés állapot megszüntetésére tett
kísérlet a megküzdés (angol kifejezéssel coping). Itt a Lazarus és Folkman nevéhez
köthető kognitív megközelítést emeljük ki.

6.1. A kognitív tranzakcionalista modell
A Lazarus és Folkman szerzőpáros által 1984-ben megfogalmazott kognitív
tranzakcionalista modell szerint a viselkedés a személy és környezete közti tranzakció
eredménye. A megküzdés (coping) mint központi változó, a nehezített alkalmazkodási
feltételeknél moderálja ezt a tranzakciót. Az adott személy-környezet interakcióban
mind az érzelmek, mind a megküzdés a személy kognitív kiértékelésétől függ.
Lazarus meghatározása szerint „a megküzdés gondolkodás (kognitív folyamat)- és
viselkedésváltás a személy által, hogy a külső és belső követelményeket kezelni tudja
egy olyan személy-környezet tranzakcióban, amit stressztelinek ítél” (Folkman, 1991).
Célja a probléma kezelése és a fellépő érzelmek szabályozás. Ez történhet egyrészt
viselkedéses úton, a konfrontálódás vagy annak elkerülése, illetve az érzelmi reakció
közvetlen változtatása révén. Másrészt kognitív úton a helyzet vagy az érzelmi reakció
jelentésének megváltoztatása útján. Lazarus a megküzdés, stresszkezelésre tett
próbálkozás két fő formáját írja le:
6.1.1. Probléma-központú megküzdés
A probléma-központú megküzdés a problémára irányul, a személy kiértékeli a
stresszhelyzetet, és lépéseket tesz annak megváltoztatására, elkerülésére. Elsősorban
mérsékelt stressz szinten működhet, ahol kezelhetőnek tűnik a helyzet.
Lépései:
 a stressz forrásainak, hatásainak értékelése
 cél állítása: mely stresszor változtatható, melyik nem
 lépések tervezése
 akció, a terv végrehajtása
 az akció nyomán elért változás értékelése
 hozzáigazítás, ha szükséges az eredményességhez
6.1.2. Az érzelem-központú megküzdés
Érzelem-központú megküzdés érzelmi válaszra irányul, a szorongás csökkentése
anélkül, hogy közvetlenül foglalkoznának a szorongáskeltő szituációval. Elsősorban
akkor működik, mikor a fenyegető helyzet ellen nem tud tenni a személy, pl. betegség,
szeretett személy elvesztése. Ilyenkor rendkívül magas a stressz-szint, de tehetetlen a
személy, ezért olyan szintre próbálja ezáltal csökkenteni az érzelmi stresszt, hogy
szembenézhessen a helyzettel.
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A valóság bizonyos fokú torzításával védi a személyt a szorongástól, de a
stresszhelyzetet nem változtatja meg. Ha domináns probléma-megoldási forma lesz,
akkor személyiségzavarrá válhat.
A megküzdési mód egyéni, formái keveredhetnek. Életkorral is változhat: a
fiatalabbak több interaktív megküzdést (információkeresés, érzelemkifejezés), míg
idősebbek több intraperszonális, személyen belüli megküzdést (önreflexió,
újraértékelés) használnak.
PROBLÉMAKÖZPONTÚ
MEGKÜZDÉS

ÉRZELMI
KÖZPONTÚ
MEGKÜZDÉS

VISELKEDÉSES ÚT
 -probléma-megoldás,
konfrontálódás
 -információ-, tanácskeresés
 -visszahúzódás, elhagyás

KOGNITÍV ÚT
 -a helyzet újraértelmezése
 -figyelemelterelés
 -a gondolkodás leállítása
 -a helyzet elfogadása
 -fantáziált megoldás vagy
menekülés
 -biofeedback
 -meditáció
 -hipnózis
 -fantáziálás
 érzelmek átcímkézése

 -kemény, testi
gyakorlatozás
 -drog-, alkoholhasználat
 -relaxációs technikák
 -katarzis
 -érzelmek elrejtése
3. táblázat: Néhány példa a megküzdési utakra64

7. Összefoglalás
A stressz és megküzdés fejezetben bemutattuk a stressz három fő értelmezési keretét.
Ezek az igénybevevő helyzetre adott nem specifikus pszichológiai, élettani
válaszmintázat, a megterhelő esemény, helyzet, illetve az össze nem illés a személy
erőforrásai és a helyzet követelményei között.
Vázoltuk a stresszor következtében kialakuló lehetséges élettani (vészreakció,
általános adaptációs szindróma), pszichológiai (kognitív, érzelmi) és viselkedéses
válaszokat, valamint a stressz lehetséges forrásait (konfliktusok, életesemények, napi
súrlódások).
Kiemelten foglalkoztunk a munkahelyi stressz lehetséges forrásaival és kezelési
útjaival.
Kitértünk a stressz és egészség közti kapcsolat lehetséges útjaira, valamint a stressz
kezelésére tett tudatos erőfeszítések, a megküzdés kognitív tranzakcionalista
modelljére. Ez utóbbi keretében elkülönítettük a probléma- és érzelemfókuszú
megküzdést.
64

Forrás: Thoits, P. A. (1991): Patterns of Coping with Controllable and Uncontrollable
Events in: Life Span Development Psychology: Perspective on Stress and Coping (Eds.:
Cummings, E. M., Greene, A. L. & Karraker, K. H.), Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale, New Jersey, 12. Fejezet, 235-258. o.
225

8. Kérdések a fejezet feldolgozásához
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Milyen rövid- és hosszú távú stressz-hatásokat tud elkülöníteni?
Mely tényezők fokozzák, illetve csökkentik a stresszre való érzékenységet?
Hogyan ismerhető fel a szorongás?
Hogyan függ össze a stressz-szint és a munkavégzés hatékonysága?
Melyek az Általános Adaptációs szindróma szakaszai?
Mi a munkamánia (tünetek, szakaszok)?
Hogyan előzhető meg a kiégés és a munkamánia?
Melyek a stressz forrásai?
Milyen kedvező és kedvezőtlen következményei lehetnek az érzelmi kontrollnak.
Milyen tényezők befolyásolják az érzelmi kontroll szintjét a munkahelyen?
Miben különböznek az életesemények és a napi bosszúságok, lelkesítő
események, mint stresszforrások?
A munkanélküliség hogyan függ össze a Seligman által leírt tanult
tehetetlenséggel?
Mutassa be a stresszre adott pszichológiai válaszokat
Mi a kiégés (tünetek, szakaszok)?
Melyek a munkahelyi stressz forrásai?
Mutassa be a társas támasz szerepét stresszkezelésben!
Milyen külső szerepkonfliktusok jelentkezhetnek a munkahelyen?
Miről ismerhető fel az A típusú személyiség, és mi a betegség-kialakulásának
kulcstényezője?
Milyen munkahely stressz-kezelési megoldásokat ismer?
Hogyan csökkentheti a stresszt a családbarát munkahely?
Miben különbözik a probléma- és az érzelem-fókuszú megküzdés?
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