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1. ALAPOK 

1.1 Elmélettörténeti háttér 
 

Az ember „társas lény”, mondta Aronson (1994), így nem meglepő, hogy minden ember 

munkájában és magánéletében a csoporttevékenység meghatározó színtér és élmény. A kutató 

híres könyvének címe gyorsan átkerült a köztudatba, bár korábban – évtizedekkel előtte - is 

sokan foglalkoztak e különleges jelenség, élettér, miliő vizsgálatával és elemzésével.  

Csoportkapcsolataink színesek és sokrétűek, stabilak és változóak. Társas viszonyaink e 

csoportkapcsolatokból vezethetők le. A csoport nem egyenlő az emberek közösségével, mivel 

közösségi létükben olyan együttes élményeket élnek meg, amelyek különleges hatást 

gyakorolnak pillanatnyi cselekedeteikre és személyiségfejlődésükre egyaránt. 

A szociálpszichológia tudománya csupán száz éves múlttal rendelkezik, de 

kialakulásában sok szállal kötődik más tudományterületek intellektuális fejlődéstörténetéhez. 

A pszichológia és a - közösségek ill. egyének elemzésével foglakozó - társadalomtudományok 

vonzáskörében kialakult interdiszciplináris  tudományterület, minden csoportmunka 

szervezéssel foglakozó tanulmánynak forrása és vonatkoztatási kerete. A szociálpszichológiát, 

mint a pszichológia egy speciális részterületét leíró szaktudományt egyrészt, az egyént társas 

kontextusba helyező vizsgálatok jellemezték. Másrészt, a szociológiai indíttatású 

interpretációk révén, a társadalmi evolúció eredményeként létrejövő kulturális jelenségek 

magyarázatait helyezték a középpontba. Meghatározó volt az egyén viselkedésének a társas 

környezet (valóságos, elképzelt, áttételes) hatására bekövetkező változásainak elemzése. 

Az európai szociálpszichológia gyökerei kettősek: (1) az egyik a M. Lazarus (1966) és W. 

Wundt (1900) munkásságához köthető „néplélektan”, (2) a másik a G. Tarde (1901) és G. Le 

Bon (1895) által megalapozott „tömeglélektan”. Ezen előzményeket, mint elmélettörténeti 

gyökereket kezel a modern szociálpszichológia. 

A néplélektan (Völkerpsychologie) alapvetően történelmi, társadalmi és kulturális 

dimemziókat átfogó, összehasonlító pszichológiai felfogás. Központi gondolata szerint, az 

emberi társulások elsődlegesen kulturális (nyelv, mítosz, étosz) közösségek, amelyek lélektani 

kötelékeket is kialakítanak. Az egyén és a társas környezete kölcsönhatásait ebbe a 

keretrendszerbe illesztve írja le. 

A tömeglélektan – a kialakulásakor felismerhető radikális változásokra (ipari forradalom, 

társadalmi átalakulások, tömegek lázadásai) reagáló tudományos válasznak tekinthető 

alapokról indulva – elsősorban a normálistól eltérő egyéni és csoportos viselkedési formákat 

tanulmányozta és modellezte (mentális fertőzés, nyájszellem, kriminológiai hatások, tömeg és 

nyilvánosság közötti különbségek). A kezdetekben, a tömegek viselkedésének racionális és 

irracionális megnyilvánulásait, a mentális fertőzés hatásmechanizmusát, az egyéni 

felelősségtudat átalakulásának jellemzőit kutatták. 

A szociálpszichológia kialakulásában nagy szerepe volt az USA-ban, az 1920-as és 

1930-as években felerősödött bevándorlási hullámok következtében kialakult társadalmi 

konfliktusoknak, amelyek hátterében az előítéletesség, az erős sztereotipizálási hajlandóság, a 

mélyen gyökerező attitűdök voltak felismerhetők. 

A szociálpszichológia tárgya mindig a társas befolyásolás és annak egymásra gyakorolt 

hatásai. A csoport fogalmának és viselkedésük jellemezőinek feltárása, így a 

szociálpszichológiai kutatások fontos színtere volt a kezdetektől fogva. Először a csoportok 

közvetlen és közvetett interakcióinak elemzés állt a középpontban, később a csoportméret, a 

csoportnormák, a csoporton belüli érdekviszonyok kerültek előtérbe. 
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A csoportjelenségek kutatásának elmúlt ötven évét viszonylagos folytonosság jellemzi, annak 

ellenére, hogy a problémák kezelésében, a jelenségek megítélésében markánsan eltérő 

felfogások és iskolák is döntő szerephez jutottak. 

Az 50-es és 60-as évekre Lewin, Mayo, Moreno, Festinger és követőik (Csepeli, 2001) 

felfogása volt a jellemző. Kezdetben a csoport és a csoportdinamika állt az érdeklődés 

középpontjában, később a figyelem és a kísérletezés az ún. intraperszonális (személyiségen 

belüli) jelenségek irányába tolódott el. Ennek megfelelően az új vezérszavak az attitűd, a 

disszonancia lettek. A kutatási eredmények felhasználói oldalát ebben az időben az 

önismereti, a gyakorló-tanuló, az önszerveződő csoportok valóságos mozgalommá válása 

jellemzi. 

A számunkra legfontosabb történeti előzmény, a Kurt Lewin nevével fémjelzett kutatási 

irányzat, amely a csoportképződés jelenségeivel, a csoporton belüli interakciók leírásával 

foglakozik. Eszerint a csoportdinamika összetett jelenségeit két síkon lehet értelmezni. Az 

egyik sík, a csoporttagok és a vezető (formális vagy informális) viselkedési formáinak 

közvetlen megjelenése. A másik sík, azokat a közvetlenül fel nem ismerhető elvárásokat, 

lappangó szorongásokat, előző csoportélményekből származó tapasztalatokat foglalják 

magukba, amelyek tudattalanul befolyásolják a csoporttagok viselkedését. Lewin figyelem 

kiterjedt a csoporton belüli viselkedés megfigyelésén túl a csoportközi jelenségek 

azonosítására is. 

A 70-es években és azóta is, jól érzékelhetően a csoportjelenségek újból előtérbe 

kerültek. Aranson, Zimbardo és Janis munkái már ezt a szemléletváltás jelezték. (Csepeli, 

2001)  

A magyar szociálpszichológiai kutatások irányváltásai is ezeket a tendenciákat tükrözik 

vissza. Ezen kutatások már markánsan elkülönítik, illetve kölcsönhatásaikat is feltárva 

vizsgálják a csoport, a szervezet és a társadalom szintjén megfogható jelenségeket és 

hatásaikat. E fejlődési folyamat eredményeként: 

- a Lewin-iskola, alaklélektani szemléletéből kiindulva, 

- a Moreno-féle szociometriai felfogásra épülő Mérei iskola, 

- a Homans-féle csereelméletben felismerhető behaviorisztikus megközelítés, 

- a Newcomb-féle attitűd-dinamika 

vezet el bennünket a ma integráló jellegű vizsgálataihoz. 

 

E megközelítések a csoportjelenségek kutatását három elemcsoport egyenrangú kezeléséhez 

kötik (Pataki, 1980); 

1. Input: Csoportelőzmények 

 A csoportba tömörülő egyének személyes jellemzői: 

- egyéni indítékok, 

- érdekek, 

- hozzáértésük, 

- értékfelfogásuk. 

 A csoportalakulást meghatározó környezeti tényezők: 

- kényszerű vagy önkéntes társulás ténye, 

- választott vagy készen kapott csoporttagság, 

- környezeti (szervezeti és/vagy társadalmi) integrálódási lehetőségek. 

2. Folyamat: fejlődési fokozat 

A folyamat megfigyelésének a középpontjában a csoportnak, mint egésznek a tevékenysége 

áll, amit úgy tekintünk, mint egy feladatvezérelt, produktív rendszert. 

A csoportfolyamatokat befolyásoló kiemelt tényezők: 

 a csoporttagok egyéni jellemzői, 
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 a csoportszerveződés kiváltó külső, környezeti tényezők, (szervezet, társadalmi 

késztetések) 

 a csoport létéből levezethető integrálódási mozgások. 

A folyamatok megfigyelésének súlypontjai: 

 fejlődési fokozat, 

 strukturálódási folyamat, 

 munkamegosztás és kooperáció átalakulása, 

 kommunikáció tartalma és súlypontjai. 

A csoportlét több dimenzióban modellezhető, összetett állapot, amely időben is 

dinamikusan változik, az alábbi síkokban: 

 érzelmi, 

 kommunikációs, 

 munkamegosztás, 

 hatalmi struktúra. 

3. Output: csoport-utótörténet 

A csoport tevékenységének kimeneteit, hozadékait vesszük számba két területen: 

 A csoporttevékenység hatásai és termékei: 

o materiális, 

o gondolati, 

o érzelmi 

szinteken. 

 Az egyén és a csoport önfejlődésének eredményei. 

 

A fejlődéstörténet terén kimutatható általános tendencia az, hogy kibontakozik egy: 

 homogenizálódási tendencia: a viselkedési minták, az értékrendek, a normák, a 

külső befolyásolások terén, 

 differenciálódási tendencia: a munkamegosztás, a szerepvállalás, a vállalt 

erőfeszítések, a csoportnyomások kezelése és a distanciális helyzetek, státuszok 

területén. 

 

A csoportdinamikai kutatások fontosságának megértéséhez és időszerűségének 

értékeléséhez röviden tekintsük át a kialakulást befolyásoló fő tényezőket és a mai 

indítékokat. 

Az USA fejlődéstörténetében a 30-as években jöttek létre azok a gazdasági és 

társadalmi - kulturális feltételek, amelyek döntő mozzanatok a csoportdinamikai kutatások 

megindulása szempontjából. Ebben a korszakban, nagy értéket tulajdonítottak a tudománynak, 

a technikának, az ésszerű problémamegoldásnak és a folyamatos haladást elősegítő praktikus 

ismereteknek egyaránt. A tudomány és a gazdasági gyakorlat egymásra talált.  Az ipari 

fejlődés e szakaszában, már nemcsak a természeti erőforrások bőségére alapozták az 

előrehaladást, hanem egyenrangú tényezővé vált a „know-how” tudatos kialakításának 

tendenciája is. Ennek keretében indultak fejlődésnek a társadalomtudományi kutatások is. 

Az ezen időszakban szinte kampányszerűen teret nyerő: tudományos vállalatvezetés (scientific 

management) felfogások és módszertanok, viszonylag gyorsan közismertté tették a 

szervezetirányítás tudományos megközelítésének alapjait, ugyanakkor ez az elméletileg 

megalapozott közelítés lényeges hiányterületeket is feltárt, elsősorban a személyiség, a 

szervezet kölcsönkapcsolatait és reakcióit lefedő területeken. 

Ehhez a felismeréshez szervesen kötődtek a csoportdinamikai kutatások, amelyekben a 

hiányterületekre fókuszáltak. Olyan új fogalmakra  irányították a figyelmet, mint a: társas 

élmény, társas teljesítmény, lélektani kapcsolatok, társas terek feszültségei és speciális 
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serkentései, kommunikáció testközelben, egyén contra csoportérvényesülés, vonzalom és 

taszítás, csoporttörténet és csoporttudat. 

A kiteljesedő komplex kutatási kezdeményezések alapvetően négy területre irányultak a 

kezdetekben: 

 A csoporton belüli egyéni viselkedés megfigyelése: Az első vizsgált probléma az egyén 

teljesítményének változása mások jelenlétében. Az általános tendencia, hogy a 

csoportszituáció megnöveli az energiaráfordítást, a figyelem-koncentráció időtartamát, és 

ezen keresztül a teljesítményt. Egy másik fontos vizsgálati sorban azt bizonyították, hogy a 

„szakértői” és a „többségi” vélemény befolyásolja az egyének erkölcsi és esztétikai 

értékrendjét. 

 A társadalmi kölcsönhatás ellenőrzött megfigyelése: Elsősorban a vizsgálatok módszertani 

megújítását elősegítő irányzat. Az egyén és a csoportok természetes körülmények közötti 

spontán viselkedésének feltárását célozza meg, amely jól összehasonlítható a koncentrált 

viselkedés okozta eltérésekkel (pl. kulturális befolyások). 

 Szociometriai vizsgálatok: Az egyén és a csoport önszerveződésének belső mozgatóit és 

az ennek hatására létrejövő csoportstruktúra jellemzőit tárja fel. 

Nagy figyelmet fordít: 

- a csoport és a környezet kapcsolatára, 

- az alcsoportok kialakulására, 

- az informális tényezőkre, 

- a vonzódások és taszítások kialakulásának mozgatóerőire. 

 A csoportközi viszonyok megfigyelése: A csoportközi kapcsolatok nagyon változatos 

formában jelennek meg a mindennapokban. Ezek tartalmilag széles skálán mozognak: 

alkotó együttműködés, domináns helyzet kialakítására irányuló erőfeszítés, alávetéssel 

való közdelem, versengés, konfliktus, konfliktuskerülés, tárgyalás. Ezek a viszonyok mind 

az egyén, mind a csoport oldaláról közelítve leírhatók és az egyéni vagy társas identitás 

fogalomkészletével magyarázhatók. Az egyén számára a csoporthoz való kötődés, 

különleges és hosszútávon is fontos elemekre épül. Ezek mindegyike értelmezhető az 

egyén szűkebb (család) és tágabb (munkahely) társadalmi kapcsolataiban: 

a) A csoport, mint talaj: 

Az egyén önfejlődésének, előrehaladásának, önállóságának és 

alárendelődésének egyik fontos eleme a háttér, a bázis stabilitása. E bázisnak 

döntő perszonális eleme a csoport, amelyhez az egyén tartozik. Ha a csoporthoz 

való tartozás tudata hiányzik, vagy a csoporton belüli helyzet instabil, akkor az 

egyén a bázis bizonytalanságát átviszi az adott „élettér” más szereplőire is. 

(Munkahelyi probléma, konfliktus családon belüli megjelenítése). 

b)  A csoport, mint eszköz 

A csoporthoz való tartozást az egyén eszközként használja fel különböző célok 

elérésére. (Exkluzív klubtagság.) Amennyiben a meghatározott csoporthoz 

tartozás presztizse magas, akkor ezt, mint teljesítmény-bizonyítékot is 

hasznosítja, hiszen a kívülállók a csoporttal kapcsolatos (pozitív) 

sztereotípiájukat az egyénre is kivetítik. 

c) Az egyén, mint a csoport része 

A csoport helyzetében, megítélésében bekövetkező változás a hozzátartozó egyén 

körülményeiben is változást hoz. A csoport ellen irányuló támadás, konfliktus, 

pozícióváltás (térnyerés vagy térvesztés) az egyén számára személyes változást 

testesít meg, hiszen csoporttagként ideáljai és célkitűzései kötődnek a csoportéhoz. 

Erős személyiségek döntő szerepet is játszhatnak a csoport értékeinek 

kialakulásában, illetve megtartásában. 
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d) A csoport, mint élettér 

A csoport nem semleges közeg, hanem az egyén vitalitását befolyásoló élettér, 

amelyben számára kedvező pozíció elfoglalására és fenntartására törekszik. Az 

élettéren belüli mozgástér, az ahhoz kötődő szabadságfokok, mint az életminőséget 

meghatározó tényezők fontosak az egyén számára az egyéni célok 

megvalósíthatósága szempontjából is. 

1.2 Csoport és a csoport miliő 
 

A csoport személyek összessége, akiket valamilyen nyílt vagy rejtett kötelék köt össze. 

Alapesetben: egymással kapcsolatba kerülő, együttműködésre kész emberek közössége, 

amelyben a csak közösségi szinten elérhető célok elérésére törekszenek. Csoportról és 

csoportmunkáról, általános értelemben akkor beszélhetünk, ha két vagy több ember azért 

keres és létesít kapcsolatot egymással, mert saját viselkedésük és/vagy teljesítményük révén 

hatást kívánnak gyakorolni mások viselkedésére és/vagy teljesítményére. 

E definícióból is leszármaztatható négy kulcstényező: 

1. A potenciális tagok motivációs alapon csatlakoznak a csoporthoz. 

2. Megértették azt, hogy a csoport, az interakciót kívánó emberek közössége. 

3. Készek hozzájárulni a csoportos munkavégzéshez szükséges többletfeladatok 

ellátásához. 

4. Az interakciók közepette nemcsak az egyetértés, hanem az egyet nem értés idején is 

vállalják a közösséget egymással. 

Rothwell (1993) találó definíciója szerint: „A team kevés, egymást kiegészítő készségekkel 

rendelkező ember, akik egy közös cél érdekében számos olyan munkacélra és módszerre 

kötelezték el magukat, amiknek eléréséért kölcsönösen felelősöknek tartják magukat.” 

Deutsch (1980) szerint: Két vagy több egyénből áll, akik tudatosan együttműködnek bizonyos 

célok és érdekek elérése érdekében miközben önmagukat mindenki mástól megkülönböztető 

egységként fogják fel   

Dalton (1959) szerint, pszichológiailag csoportot alkot bármilyen számú személy, akik: 

- interakcióban vannak egymással, 

- pszichológiailag tudnak egymásról, 

- csoportnak tekintik magukat. 

Pataki (1972) kiemeli, egyrészt: a csoportok leírható jellegzetességekkel rendelkeznek ugyan, 

de ezek nem egyenlők a csoporttagság jellemzőivel; másrészt: az egyének halmazából akkor 

alakul ki a csoport, amikor viselkedésük már szabályszerűséget mutat és stabil interakciós 

mintázat kezd kialakulni.  Az ilyen feltételek szerinti csoportok méretét a kölcsönös interakció 

révén létrejövő hálózat és a kölcsönös tudomásulvétel korlátozza. 

Boronkai (2013) szerint a csoportelméletek kapcsán különbséget kell tenni a nagy- és a 

kiscsoportok szintjén azonosítható jelenségek között. Nagycsoportnak tekintjük a nemzetiségi, 

a vallási, a társadalmi rétegződést kifejezésre juttató közösségeket. A kiscsoportok méretüknél 

fogva a kommunikáció és az interakció különleges színterei és ezen keresztül a viselkedést 

befolyásoló hatással rendelkeznek. 

A csoportokat keletkezésük, kialakulásuk körülményei alapján elsődleges (primer – 

informális) és másodlagos (szekunder – formális) csoportokra oszthatjuk.  

 Az informális csoportok az önkéntesség alapján, értékrendi azonosságon alapuló 

együttműködésre épülnek és tagjaik vállalják a csoportidentitást. Ezek az un. primer 

csoportok a szocializálódás folyamataiban fontos szerepet töltenek be. Az informális 

csoportok szerveződésében az érzelmeknek kiemelt szerepe van.  
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 A formális csoportok mesterségesen szerveződnek, kialakulásukban és fennmaradásukban 

csoporton kívüli tényezők is meghatározó szerepet töltenek be. Az informális 

együttesekhez képest erőteljesen hierarchikusak, szervezettek és céltudatosak. A 

munkaszervezetekben a csoportok a munkamegosztás eredményeként szisztematikusan 

jönnek létre. E formális (másodlagos) csoportokhoz meghatározott, tervezett státusz és 

szerepjellemzők is kötődnek. (technológiai főosztály) (1.1. táblázat) 

 

Formális és informális csoportok összehasonlítása 

1.1.táblázat 

Jellemző Formális csoport Informális csoport 

Kiemelt cél feladatellátás tagok elégedettsége 

Eredet külső erő (szervezet) hozza 

létre 

spontán alakulat 

Hatásmechanizmus hatalmi késztetés személyes 

meggyőződés 

Kommunikáció módja hivatalos csatornák személyes szituációk 

Vezető delegálás választás 

Kapcsolatok feladatvezérelt, funkcionális szituációfüggő, egyedi 

Ösztönzés jutalom és büntetés személyes ráhatások 

Forrás: saját összeállítás 

 

Különleges kategóriaként definiálhatjuk az un. ”vonatkoztatási csoportokat”, amelyek 

szociálpszichológiai szempontból önálló típusnak tekinthetők, mivel ezek úgy jönnek létre, 

hogy az egyén a személyiségfejlődése során folyamatosan másokhoz méri - hasonlítja magát. 

Az egyéni cselekvések mindig társadalmi keretekben zajlanak és együttműködések mentén 

csoportokat generálnak.  Ezek egyfajta viszonyítási keretet adnak az egyének 

önértéktudatának kialakításához és viselkedési mintákat mutatnak fel különböző helyzetek, 

szerepek értékeléséhez. (Lengyel, 2010)   

A szakirodalomban a vonatkoztatási csoportok két típusát különböztetik meg: 

 Normatív csoport: az egyén önértékelési keretként használja, miközben a követendő 

értékek forrásaként is szolgál. A szabad választás lehetősége révén a szűk társadalmi 

világából képes kiszabadulni és távoli normatív csoporttal való összemérés révén új 

mozgatóerőket felfedezni. 

 Összehasonlító csoport: amely az egyén és a társak viszonylagos helyzetének 

értékelésére alkalmas. Az összehasonlítás bázisának kiválasztásán keresztül az egyén 

képes befolyásolni önértékelését, amin keresztül sorsát aktívan alakíthatja. 

A vonatkoztatási csoportok azonosítására irányuló tudományos megfigyelések érdekes 

mozzanatokat rögzítettek: (Pataki,1996) 

 Festinger vizsgálatai szerint: az összehasonlítás előfeltétele az, hogy az egyén önmaga 

és a vonatkoztatási csoport között hasonlóságot fedezzen fel, vagy erre utaló sejtései 

legyenek; 

 Tumer felfogása szerint: az emberke mindig olyan csoportokat választanak 

összehasonlítási alapként, amelynek valamely jellemzője az önértékelés szempontjából 

jelentősnek fogható fel, 

 Patchen szerint: gyakran választunk olyan viszonyítási alapul olyan csoportot, amely 

megfosztottsági – kitaszítottsági érzetünket erősítik. 

A vonatkoztatási csoportokkal kapcsolatos kutatások eredményei a csoportnorma, a kohézió, a 

konformitás jelenségeinek vizsgálatát segítették elő. 
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1.2.1 Interakció 

 

A csoport az interperszonális kapcsolatok révén jön létre. Két személy akkor áll interakciós 

kapcsolatba, ha képesek egymás viselkedését befolyásolni.  

Az interakció jelentése: kölcsönhatás, kölcsönös kapcsolat, kölcsönös ráhatás. Valójában egy 

társas helyezet, ahol két vagy több személy akciók és reakciók sorozatán keresztül 

érintkezésbe kerülve törekszik egymás megismerésére. Ezen interakcióknak két általános, de a 

végeredmény szempontjából fontos eleme van: 

i. A munkakapcsolatban megjelenő rendszeres, személyes közelség. 

ii. Az értékrendekben, a munkastílusban, a célokban és az elvárásokban kimutatható, 

felismerhető azonosságokból származó kölcsönös vonzerő. 

Vannak elemi interakciós helyzetek, amikor csupán mások jelenlétének érzékelése hatására 

megváltozik a viselkedésünk. A megfigyelők jelenlétének hatására a megfigyelt személy 

teljesítménye megnő. Tovább növelhető a teljesítmény, ha mások is ugyanazt a tevékenységet 

végzik. Általában az ilyen szituációkban megnő az aktivitásunk, a társak jelenlétének puszta 

érzékelése miatt.  

Lehetnek ennek a társas jelenségnek gátló hatásai is. Leggyakrabban akkor, ha nem 

begyakorolt, nem összetett feladatot kell végrehajtanunk.  

Mind a pozitív, mind a negatív teljesítményváltozások a társak hatására kialakuló 

feszültségnövekedés, motivációs készenléti állapotváltozás következményei. Az egymás 

közelségében dolgozó embereknek számos alkalmuk nyílik véleménycserére, amely révén 

munkához kötődő és azon kívüli szituációkban megismerhetik egymás tulajdonságait. E tartós 

közelség révén, ismereteken alapuló vonzódás és kölcsönös megismerés, elismerés jöhet létre, 

amely elvezethet a kölcsönös tanulás állapotáig. 

Az interakció létrejöttének alapfeltételei: 

 a kölcsönös észlelés, 

 az aktív cselekvés, 

 a kommunikáció. 

Valójában tehát az interakció egy kiteljesedő megismerési folyamat. Ennek jól elhatárolható 

fázisai: 

 Személyészlelés: viselkedésértelmezés; 

 Benyomás alakítás: részinformációkra épülő képalkotás; 

 Attribúció: viselkedés magyarázat és értékelés; 

 Hatáskeltés: közléseink előkészítése; 

 Kommunikáció: kommunikációs eszköztár bevetése; 

(1) A személyészlelés során másokról benyomásokat szerzünk, értelmezzük mások 

viselkedését, ezeket összegezve ítéletet formálunk, majd személyiségképet teremtünk. 

Mi csak azokkal az interakciós helyzetekkel foglakozunk, amikor az egyén képes áttekinteni a 

környezetében elhelyezkedő személyeket és így lehetősége van azok egyedi jellemzőit 

felismerni. (magasság, arc, hang, mozdulatok, stb.).  

A személyészlelésben a megítélésünk tárgya egy szubjektív lény, akinek minden 

megnyilvánulása eltérő módon is megítélhető. A társas helyzetekben a kölcsönhatások akkor 

teljesednek ki, ha a felek egyenrangú helyzetbe vannak, kölcsönösen függnek egymástól. A 

személyészlelés megfigyelő oldali résztvevője - az ítéletalkotó - szintén szubjektív szereplő. A 

folyamat során a megfigyelő először a külső jegyekkel kerül szembe, nonverbális jeleket 

érzékel, majd később szembesül a különböző viselkedési formákkal. Külső jegy: az alkat, a 

mozgás, a hang, az öltözet, a gesztusok. Gyakran félrevezetőek, különösen akkor, ha 

partnerünk ezt tudatosan figyelemelterelő eszközként használja. A személyészlelés során, már 

az első benyomás megszerzésekor az emberek hajlamosak messzemenő következtetés levonni 
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a másik ember személyiségjegyeire vonatkozóan. Megtévesztően erős, tévedést hordozó 

ítéletünk lehet az, hogy észlelt tulajdonságokból, a nem észlehetőkre vonatkozó 

következtetésekkel élünk, előzetes ítéletet alkotunk. Kevés tényszerű információ alapján, 

korábbi tapasztalatainkra építve kiegészítjük a kirajzolódó képet. Különösen így van ez, ha a 

metakommunikáció – megtévesztő vagy tudatosan torzított – információit is figyelembe 

vesszük következtetéseink kialakítása során.  

A személyészlelés két fontos mozzanata: a kategorizálás és a sztereotipizálás. A 

kategorizálás az, amikor a tájékozódás, az elkülönítés, a megkülönböztetés érdekében az 

embereket csoportba soroljuk. Elsődleges megfigyelésekre épülő, sokszor felületes, kiragadott 

jellemzőkre építve az embereket különböző kategóriákba soroljuk be, miközben rájuk vetítjük 

a csoporthoz kötődő korábbi ismereteinkből származó megítélésünket is. Gyakran 

összetartozó személyiségjegyek alapján szerzünk benyomásokat másokról és ekkor 

hajlamosak vagyunk típusokba gondolkodni és az embereket eszerint besorolni. A sztereotípia 

az egyes csoportokról alkotott szélsőséges megítélésekre épülő, gyakran csak a felszínes 

megfigyeléseket rögzítő, negatív közelítésű képzeteket ébresztő, leegyszerűsítő vélemény. 

Valójában nem más, mint előítélet. Ez akkor különösen veszélyes, ha mások korábbi 

tapasztalatára építve kerül be az ítéletalkotás folyamatába, aktualizálás, valós összemérés 

nélkül, mert gerjesztheti az interakciós partner torz megítélését. 

A sztereotípiák és a hozzájuk kötődő előítéletesség, a veszélyeik mellet hasznosak is, 

hiszen támaszt adhatnak a társadalmi jelenségek közötti eligazodásban. (kategorizálás, ön-

megkülönböztetés, saját csoport azonosítása) Az észlelés során rögzített részinformációk 

alapján tulajdonságokat rendelünk partnerünkhöz és ezt egy komplex benyomássá kezdjük 

formálni. Ezt a folyamatszakaszt a környezet és a háttér alapvetően befolyásolja. Sokszor 

torzító hatások is létrejönnek. Ilyen a holdudvar hatás is. 

A „holdudvar” (halo - jelenség) hatás fogalma azt a jelenséget foglalja magába, 

miszerint egy adott személyre vonatkozó pozitív vagy negatív megítéléseinket az adott 

személy egyéb tulajdonságaival is összhangba hozzuk, a jó és a rossz minősítést egyéb 

tulajdonságaikra is kiterjesztjük. (Thorndike, 1920) Ez a helyzet a torz benyomás alakítással 

egyenértékű. Egy privilegizált tulajdonság elhomályosítja látásunkat, ami egyoldalú 

ítéletalkotáshoz vezethet, torzító hatása van. (A „halo effektus” eredetileg meteorológiai 

jelenség: a Nap vagy a Hold körül kialakuló fényudvar, ami jégkristályok fénytörése miatt jön 

létre és az égitest körül fényes vagy szivárványos gyűrűt eredményez.) Tipikus formája ennek 

az, amikor külső jegyek alapján ítéljük meg mások belső tulajdonságait. Ennek egyenes 

következménye, hogy előnyös külsejű embereket külső szemlélők pozitívabb 

tulajdonságokkal ruháznak fel, mint a kevésbé előnyös megjelenésűeket. 

A halo jelenség másik jellegzetes megnyilvánulása az un. státuszhatás, amikor a státusz 

dimenzióban jelentkező pozitív jellemző (tudományos vagy közéleti rang) holdudvarában a 

fizikai jellemzőket a valósnál pozitívabban ítéljük meg. 

(2) Benyomásaink alakulásában az elsőbbségi vagy újdonsági faktor is szerepet játszik. Az 

első észlelés fontosabb a későbbieknél. Irányt szab a további észleléseinknek, és a továbbiakat 

már megerősítő információként értékelem. A negatív és a pozitív benyomások, információk 

értékelése sem egyenértékű. A negatívak erősebb hatásúak és tartósabbak a benyomás 

kialakításában. A negatívan cselekvő személy elítélhető, büntethető, így viselkedése tartós 

nyomokat hagy a megfigyelőben. A pozitív cselekvés belesimul a társadalmi elvárásokba. A 

negatív cselekvések ezzel szemben eltérnek az általános elvárástól és valódi benyomásként, 

erősebben rögzülnek és hatnak. 

Az emberek kulturális beállítódottságuknál fogva általában pozitív tulajdonságokat 

feltételeznek másokról. Ez a pozitív elvárás a tapasztalatokra gyorsan áttevődik és saját 

reakcióink is ugyanilyen pozitívokká válnak. Ez a Pygmalion hatás vagy önmagát beteljesítő 
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jóslat. (G.B. Show közismert színdarabjából származó megnevezés) Fordított feltételezésből 

kiindulva a saját negatív közelítésünk kiváltja az előzetes negatív várakozásainknak megfelelő 

barátságtalan vagy agresszív magatartást. 

Az észlelések sorrendje befolyásolja az egyénekről kialakított véleményt. Érvényesül: 

 egyrészt, az elsődlegességi hatás: a korai információ irányt szab a későbbiek 

értelmezéséhez, ami egyfajta vélemény beágyazódottságot teremt, erre épül az 

elsődleges negatív benyomások ellenálló, beskatulyázó hatása; 

 másrészt, az újdonság hatás: a friss információ – az utolsó hír – erősen befolyásolja a 

személyről kialakított véleményt. 

A társas észlelésben erőteljesen érvényesül az egyszerűsítés jelensége. Igyekszünk 

kulturális elvárásainkkal, tapasztalatainkkal, tipikus megnyilvánulásokkal szinkronba hozni az 

érzékelt személyt és annak viselkedését. 

(3) Az attribúció folyamatában a személy viselkedése okainak feltárására törekszünk, ok – 

okozati kapcsolatokat keresünk és magyarázatokat keresünk az indítékokra. Egyedi 

történésekből és események sorozatából próbálunk következtetésekre jutni. Belső attribúcióról 

akkor beszélünk, amikor a velünk kapcsolatba álló személy viselkedésének okát a személyben 

keressük. A személyben fellelhető okok egyrészt a képességek, másrészt a cselekvésre 

vonatkozó erőfeszítéseink mértéke. Külső attribúció az, amikor az észlelt magatartás okait, 

magyarázatát a szituációhoz (környezeti okok) kötjük. (Heider, 1958 és Kelly, 1967) Alapvető 

hiba, hogy a belső attribúciókat túlértékeljük, és a külsőket alábecsüljük. Tartalmi oldalról 

pedig a pozitív magatartást hajlamosak vagyunk magunkhoz kötni (belső attribúció - 

önészlelés), a negatívakat viszont a szituációknak tulajdonítani. A viselkedés külső 

megfigyelői, a környezet, a háttér szereplői viszont azt pontosan fordítva érzékelik. Ez sok 

konfliktus alapforrása is. A külső és belső okok erősíthetik, gyengíthetik és kiolthatják 

egymást. 

Minden embernek erős törekvése, hogy észleléseink eredményeként kialakuló 

attitűdjeink ellentmondásmentesek legyenek. Az attitűd az egyén értékelő, minősítő 

beállítódása, amely értékrendjének visszatükröződése. Ha ellentmondások kereszttűzébe 

kerülünk, akkor motivációs késztetések révén igyekszünk ebből az állapotból kikerülni. A 

létrejövő kognitív disszonancia (Festinger, 1957) az ellentmondások talaján gerjesztett belső 

feszültség. Az ellentmondó információk zavarják a gondolkodásunkat és ítéletalkotásunkat, 

ezért törekszünk az összhang megteremtésére, hogy belső feszültségeinket, szorongásainkat 

csökkenteni tudjuk. Tipikus élethelyzetekben ezt gyakran átéljük: 

 Döntések után úgy, hogy az általunk választott megoldás mellett szóló pozitív 

információkat felerősítjük, a döntésünk helyességének igazolására az elutasított 

megoldásokat alulértékeljük.  

 Amikor saját meggyőződésünk ellenére döntünk vagy helytelenül viselkedünk, utólag 

akkor is belső feszültségek keletkeznek bennünk, amelyet úgy próbálunk csökkenteni, 

hogy önigazoló magyarázatokat kreálunk, külső kényszerítő erőkre hivatkozunk.  

 Végül a cselekvéseink közepette kifejtett erőfeszítéseink igazolását is sokszor 

végigéljük. Ennek gyakori módja a teljesített célok felértékelése, amivel - virtuálisan - 

saját erőfeszítéseinket is újraértékeljük. 

(4) A hatáskeltés a másoknak szánt közléseink kifejezésre juttatásának stratégiáját lefedő 

fogalom, a társas érintkezés világában. A kommunikációs eszköztár, a megnyilvánulási 

módok, az üzeneteinek mind ide sorolhatók. Hatáskeltés stratégiánk akkor sikeres, ha pozitív 

képet tudunk magunkról kialakítani másokban és közben önértékelésünk is javul. A 

szakirodalom gyakran használja egyenértékű fogalomként a „benyomáskeltés” kifejezést is, 

aminek a köznapi szóhasználatban pejoratív tartalma lehet, a nem őszinte, a megjátszott, 

torzított magatartás érzetét kelti. A hatékony benyomáskeltés érdekében szerepeket játszunk el 
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különböző helyzetekben. (Goffman, 1961) Goffman volt az a kutató aki, az un. 

„dramaturgiai” modelljében a társas érintkezést, mint szerepjátszást írta le. A színházi 

metafora egyrészt egy világos viszonyítási keret, másrészt jól modellezi az észlelés és 

hatáskeltés köznapi értelemben nehezen elválasztható elemeit. Az analógiának megfelelően 

minden embernek vannak forgatókönyvei, előadási színterei, díszletei, kellékei. Amikor 

ezeket a társas kapcsolatban a nyilvánosságnak is bemutatjuk, akkor mintegy maszkot viselve 

(homlokzat) jelenünk meg. Hatáskeltésünk során a „homlokzat” azokat a pozitív értékeket 

testesíti meg, amelyeket el szeretnénk fogadtatni. Hiba esetén a homlokzat leomlik, társas 

kapcsolataink rendezetlenné válnak. 

Oksági megfigyeléseink során célszerű fogalmilag tisztán szétválasztani a viselkedés és 

a magatartás fogalmát.  

A viselkedés: válasz a környezet jelenségeire, valójában tükör mindenki számára. A környezet 

számára érzékelhető akciókat és reakciókat foglal magába.  Sok következtetésre ad 

lehetőséget, de tudnunk kell, hogy mindez színlelhető is.  

A magatartás az előbbiekhez képest, egy tudatosan választott viselkedési módot jelent. 

Értékrendi elkötelezettségből származik, intellektuális gyökerekből táplálkozik és állandósult 

személyiség jellemzőnek tekinthető, még akkor is, ha változtatható – fejleszthető 

mozzanatokat is magába foglal.  

A benyomáskeltés során óvatosan kell viselkedési stílusunkat és énképünket 

megválasztani, mivel a nyilvános magatartásunk közvetlen reakciót válthat ki. Domináns, 

törekvő emberrel szemben általában határozott, és magabiztos látszatot akarunk kelteni. A 

félénk, visszahúzódó társ, a szerénység, a visszafogottság mintáit gerjeszti bennünk. 

Mindannyian illeszkedni akarunk az interakció során kibontakozó képbe. Tapasztalatunk azt 

jelzi: az emberek azokat tudják gyorsan elfogadni, akik hasonlítanak hozzájuk. (Csepeli, 

2003) 

Amikor társas helyzetben cselekszünk (véleményt formálunk, álláspontot megerősítünk, 

érzéseket kinyilvánítunk, reagálunk, stb.) akkor valójában attitűdjeinkre támaszkodva 

keressük a helyes magatartási formáinkat. Az attitűd (hozzáállás, viszonyulás, beállítódás), 

egyéni értékítéletet hordozó reprezentáció, a világról, a tárgyakról, a személyekről, a 

csoportokról, egy gondolatról, amely személyes viselkedési formákat, véleményt generál. 

Ezeket a világ megismerése során, közvetlen környezetünkből, hagyományokból, átélt 

élethelyzetekből vezetjük le. Kialakításuk során törekszünk konzisztenciájuk megtartására. 

Ebben tudásunk és érzéseink a fő iránymutatók. Összetevői: kognitív (ismeretek), érzelmek 

(élmények) és viselkedés (cselekvések) dimenziókban jelölhetők meg. Segítenek a környezet 

ellenőrzésének fenntartásában, információk befogadásában (ismereti funkció -), a társadalmi 

kötődések (alkalmazkodási funkció – csoporttagság, család, barátok) kimutatásában, 

információk értékelésében, megerősítések keresésében (önvédelmi funkció), és az 

önkifejezésünkben - önmegvalósításunkban (értékkifejező funkció). (Lengyel, 2010) 

Viselkedésünk, magatartásunk benyomásokat vált ki környezetünkben, partnereinkben. 

Ez a felismerés arra készteti az embereket, hogy ezt a másokban kialakuló hatást tudatosan 

befolyásolják. A befolyásolási motiváció mértékét a közösségi lét fontossága és a társas 

helyzet körülményei befolyásolják. Az interakció keretében – kölcsönösen - önmagunkról 

szóló információkat tárunk fel. (tudás, normák, tapasztalatok, ismerethiány, stb.) Ha ennek 

tudatában vagyunk, akkor nem csupán hozzáférhetővé tesszük ezeket, hanem 

szisztematikusan megjelenítjük azokat. Egyfajta szerepjáték részesei leszünk ebben az 

információcserében. Az emberek bizonyos stratégiák mentén cselekszenek saját maguk 

megmutatásában. Nevezetesen: 

 törekszenek a tevékenységgel és a szereppel összeegyeztethetetlen motivációik 

elrejtésére, 
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 saját gyengeségek leplezése, 

 a végeredmény előtérbe helyezése, a munkafolyamattal szemben, 

 a zavaró háttéresemények elfedése, 

 a másodlagos értékek feláldozása mások javára, a siker érdekében, 

 a nemes indítékok kinyilvánítása. 

A fő mozgatóerő a fenti szempontok érvényesítésében: a kialakuló kép minél jobban feleljen 

meg a társas szükségleteinknek. Ilyenek lehetnek: 

 az állandóság igénye,  

 a következetesség kényszere, 

 a „jó” kép megtartásának vágya, 

 a megerősítés iránti igény kielégítése. 

 

(5) A kommunikációs eszközöknek is fontos szerepe van a pozitív helyzetformálásban 

(benyomáskeltésben).  

A társas érintkezés két szintje: a verbális és a nem verbális sík.  

A verbális viselkedés több szempont szerint csoportosítható: 

 A verbális közlés tartalma szerint: információt hordozó, kérdést megfogalmazó, 

megerősítő, ellenálló, viselkedést befolyásoló vagy a társak viselkedését jutalmazó 

vagy büntető. 

 A nem verbális közlés, viselkedést befolyásoló megnyilvánulásai: a testi közelség, a 

figyelem iránya, a testtartás, a fizikai megjelenés, az arckifejezés, a szemmozgás, a 

beszéd ritmusa, a hangerő, az érzelmi töltet. 

A nem verbális síkon adott jelzések, három helyzetben, különleges szerepet töltenek be: 

 irányt adnak a cselekvéseknek az adott társas helyzetben (támogatás, dominancia, 

elutasítás), 

 nyomatékot adnak a verbális közléseknek (kézmozdulat, mimika), 

 helyettesítik a verbálist közlést (távolság - zaj áthidalása, néma cinkosság). 

Az információcsere direkt eszköze: a kommunikáció. Személyes és társadalmi 

kommunikációs (tömegkommunikáció) eseményeket lehet alapvetően elkülöníteni. Az 

interakció a személyes, emberi kommunikáció színtere. Megkülönböztetünk verbális - szóbeli 

(nyelvi jelekkel) és nonverbális – megnyilvánulásokra épülő kommunikációt.  

A verbális kommunikáció eszköze a nyelv, amely önmagában is fontos információk hordozója 

a szavak formális világán túllépve. A nyelvi értékítélet alapján akarva – akaratlanul magáról a 

nyelvhasználóról, annak státuszáról, műveltségéről, származásáról, státuszáról – szerzünk 

benyomásokat, alakítunk ki feltételezéseket. Ennek valójában minden interakciós szereplő 

tudatában van, így természetes módon törekszik az énmegjelenítés, a nyelvi értékítélet 

alakítására. (irodalmi nyelv használata nyelvjárás helyett) Ennek fontos eszközei: 

 expresszív nyelvi elemek, fordulatok használata (szójáték, nem szokványos fordulat), 

 stílus- és normatörések (hivatalos – bizalmas nyelvezet keverése), 

 idegen szavak használata, 

 konvencionális jelentésű kifejezése újszerű használata (idegen szó, szleng bekeverése 

új jelentéssel), 

 kíváncsiság felkeltése (titokzatos megjegyzések, utalások),  

 egyetértésre, belegyezésre, elutasításra, kitérésre módot adó fordulatok használata 

(eufemizmusok, megfontolásra méltó ötlet, azt hiszem érdemes…), 

 túlzó állításformákra épülő társalgás élénkítés (tűrőképesség felmérése, enyhe 

provokáció), 

 témahangsúlyozó frázisok kiemelés (ilyet még nem láttál…) 
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 erőteljes benyomáskeltő üzenet (bennfentesség látszatának keltése, kiszivárogtatás, 

beavatás). (Nemesi, 2000) 

Az alkalmazott technikák alkalmazásakor azonban mindig gondolni kell arra, hogy ne essünk 

túlzásba, hiszen az interakció folytonosságának fenntartása és a véleménykülönbség 

mérséklése a fő cél. Minden más esetben feszültség, vita, konfliktus keletkezik, ami a 

kialakuló személyi megítéléseket is rombolhatja. 

A nem verbális kommunikáció a másodlagos megnyilvánulások összessége. Tartalmilag 

kultúrafüggő és kultúráktól független elemeket hordoz. Több síkon zajlik: a testbeszéd 

(arcjáték), a vokális csatornák (hanglejtés) és a szimbolikus csatornák (ruházat) egyaránt és 

egy időben kihasználásra kerülhetnek. 

A leggyakoribb benyomáskeltési megnyilvánulásain nem egyediek, hanem ismétlődő 

interakciós „rutinok”. (heti értekezlet, ötletnap, projekt ellenőrzés) (Forgas, 1989) Megfelelő 

dokumentációs módszerekkel (munkanap megfigyelés, naplóvezetés) ezen interakciós 

rutinoknak a készlete és a kapcsolódó érzelmek, attitűdök tárháza felmérhető és értékelhető, 

akár másokéval is összemérhető. A szociális tájékozódó képesség, a kulturális beállítódottság, 

a személyiségjegyek összességében az rutinok differenciálódását eredményezik. 

A csoportképződés hátterében egyrészt szocializálódási tapasztalatok, másrészt társas 

ösztönzési indítékok állnak. A stressz, a saját nézetekben vetett hit megroggyanása, az 

integrációs vágy, a közös érdekek felismerése az együttműködési készséget erősítő 

tényezőként jelenik meg. 

 

1.2.2 A csoporthoz való csatlakozás egyéni okai 

 

A csoporthoz való csatlakozás, vagy a csoporttagság elutasítása egyéni okai viszonylag 

egyszerűek. Jól azonosíthatóak. Ilyen motivációk: 

i. A csoporthoz való kötődés növeli az egyén biztonságérzetét. Kevésbé érintik direkt 

formában a szűkebb-tágabb környezet hatásai, a szervezet kihívásai, nyomásai. A 

magányosságérzet csökkenti az egyén biztonságérzetét, elbizonytalanítja, rontja 

akciókészségét. 

ii. Szociális tényezők is befolyásolják a csatlakozási készséget. Elsősorban azért, mert 

az ember, társas lényként szeret kapcsolatot építeni másokkal. A szociológiai 

közösséghez tartozás tudata javítja a pszichikus terhelhetőséget, a munkakedvet, az 

informáltságot. 

iii. Az egyén szeret kapcsolatban állni kiemelkedő elismertségű, elfogadottságú 

csoporttal, mert úgy véli, ez rá is kivetül és saját presztízse is javul általa. 

A csoporthoz való csatlakozás gyors értékrendbeli és attitűdváltozást eredményez. Gyorsan 

változtatjuk meg a vonatkoztatási csoportunkat. A „vonatkoztatási csoport” ebben az 

összefüggésben azt a közösséget jelöli, ahonnan az értékrendünket és identitásunkat 

származtatjuk. Az azonosságtudat, mint tudjuk a szocializációs folyamataink terméke, a társas 

interakciók következménye, az ebben felhalmozódó társadalmi tapasztalataink összessége. Az 

identitásunk természetesen sokelemű. (nemi, faji, vallási, stb.) csoportkötődések 

kereszttűzében kovácsolódik egésszé, miközben az „én-ből átlépünk a mi világába”. 

A csoport létrejöttének alapvetően három útja lehetséges: 

 Két vagy több személy valamilyen cél megvalósításának érdekében csoportot alapít. 

 Spontán törekvések eredményeképpen az egymással laza kapcsolatban álló 

személyek csoportot alapítanak. 

 Csoport kialakulásához vezethet az is, ha bizonyos egyének együttesét a többi 

egyén csoportként kezeli. 
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A kialakulás konkrét módjától függetlenül, van néhány minimális feltétel, amelynek 

teljesülnie kell ahhoz, hogy az egyének együttese együttműködésen alapuló rendszerré váljon. 

E feltételek a következők: 

o az egyéneknek egymás jelenlétének tudatára kell ébrednie, 

o az egyének bizonyos érdekek, célok vagy értékek kielégítésére törekedve felismerik az 

együttműködés előnyeit, 

o az együttműködés interakciókra épül, 

o az egyének tudatára ébrednek, hogy minden mástól megkülönböztethető egységet 

képeznek. 

Schein (1978) értelmezése szerint, a csoporthoz való csatlakozásban rejtett pszichológiai 

igények kielégítési lehetőségének a felismerése is szerepet játszik az egyén oldaláról. Az 

embereknek interperszonális alapszükségletei (bevonódás, ellenőrzés, gyengédség) is vannak, 

és ezért keresik ezek kiélésének lehetőségeit, tereit. Az ezekből származtatható pszichológiai 

igények a következők: 

a) Társas kapcsolatok kialakítására való törekvés: az egyedüllét és az elszigetelődés 

elkerülésére irányuló erőfeszítés, amelynek motivációs háttere, az interakciós lehetőség 

megteremtésére irányuló késztetés, erőfeszítés. 

b) Affiliációs igények kielégítése: ami érzelmi jellegű igény (barátság, szeretet) és/vagy 

megnyilvánulási lehetőség (támogatás) biztosítására szolgál. 

c) Önbecsülés fenntartása: a csoporttagság révén az egyén kifejlesztheti, illetve megerősítheti 

önismeretét, ami azonosulás érzetet növelő hatású lehet. 

d) Realitásérzék kontrolja: a csoporttagok között kifejlődő konszenzus útján a társadalmi 

környezet bizonytalan részei stabilizálhatók. 

e) A csoport biztonság- és hatalomérzetet teremt, a külső vélt vagy valós fenyegetettséggel 

szemben. A csoport ellensúlyozhatja a hatalmi pressziót. A csoport tagjai 

magabiztosabbak, kockázatvállalóbbak. 

f) Önmegvalósítás lehetősége: a csoport relatíve lazább munkamódszere teret ad az egyéni 

képességek kibontakoztatására. 

A tartósan fennálló csoportok esetében jellemző az is, hogy: 

- normarendszer alakul ki, amely szabályozza és irányítja a tagok interakcióit, 

- szabályok sora jön létre, amelyek a tagok tevékenységeit, a munkamegosztást, a 

kötelezettségeket és a jogokat érintik. 

Ezek erősítik a pszichológiai kötődéseket, egyben viselkedési kényszerpályákat is teremtenek 

az egyének számára. 

A kvázi-csoportok, a szervezett csoportok, az alkalmi együttesek annak alapján ismerhetők és 

különíthetők el, hogy bennük milyen erősek a pszichológiai igények kielégítési lehetőségei. 

Tudnunk kell, hogy a pszichológiai éhség, telítettség és túltelítettség állapota is létező 

csoportjelenség. Lewin (1936) magyarázata szerint: 

 Az éhség, a pozitív hiányfeszültség állapota, várakozás a társas érintkezésre. A 

feszültség oldását segítő mindenfajta cselekedet, gesztus, információ ebbe a 

befogadásra kész közegbe épül be és gerjeszt egyéni cselekedeteket. 

 A telítettség az, amikor a táras együttlétek folytonossága, túlzott gyakorisága, a 

közösség mindent domináló kényszerítő ereje miatt, a korábbi kecsegtető lehetőségek 

elvesztik motiváló erejüket. Az egyén közömbössé válik a tárasa kapcsolataiban. 

 A túltelítettség, amikor a pozitív töltetű feszültségoldó hatások, negatív töltetűvé 

válnak és gátolják a még ésszerű társas kapcsolatok működését is. 

A telítettség és a túltelítődés elkerülése érdekében, a csoportkapcsolatok tudatos 

szabályozásával, a negatívba forduló viselkedési módok elkerülhetők. Ilyen beavatkozások 

lehetnek: 
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 Az ismétlődő cselekedetek gyakoriságának csökkentése, a közös tevékenységek 

változatos kivitelezési lehetőségeinek megteremtése.  

 A csoportszabályok tudatos módosításával új mozgásterek teremtése. 

 a feladatok átrendezésével, újdonság érzet keltése. 

 A munkamódszerek (alkotási technikák, lásd. Susánszky, 1984) változatos 

alkalmazásával, az ismétlődésből származó monotonitás oldása. 

 A munkavégzés időrendjének megváltoztatása. (pihenők, egyéni munkavégzés 

lehetőségének megteremtése, izoláció) 

 Az értelmetlenné váló feladatok bátor feladása, új aktivitások kezdeményezése. 

 Cselekvési kényszer miatti érzelmi reakciók tompítása. (düh, agresszió, érzelmi kitörés 

kiélésére tér biztosítása) 

A csoporttagság pozitív hozadékai mellett, szót kell ejtenünk az ebből származó negatív 

következményekre is. Ezek ismétlődő megnyilvánulásai: 

 Alkalmazkodási kényszer: a tagok alkalmazkodási erőfeszítései belső feszültségek 

kialakulásához vezethetnek, amelyek egyfajta előterhelést is okozhatnak. 

 Egyéni befektetési kényszerek: a csoporttagságnak „ára” van, ami egyéni befektetések 

formájában jelenik meg: idő ráfordítás, erőfeszítés, felkészülés, együttműködési 

igazodás, kooperáció. 

 Elutasítás veszélye: az emberek szeretik szabadon alakítani viselkedésüket, 

véleményüket, miközben a csoport ebben korlátozhatja őket. A csoport, nyomást 

gyakorol, büntet, információt elvon, izolál, kivet. Ezek, mint fenyegetések a nem 

konform viselkedés esetén mindig megjelenhetnek. 

 Konfliktusforrás: a csoport állandó konfliktusforrás, amely az egyéni célok teljesülését 

is korlátozhatja. 

A csoporthoz való csatlakozás iránti igény és az egyén önértékelése egymással nagyon szoros 

összefüggésben áll és folyamatos késztetést jelent az embereknek csoport kapcsolataik 

újragondolására. Két egymással ellentétes hatás keresztmetszetében állunk: (Cialdini, 1976) 

 BIRG jelenség  "Bask In Reflected Glory"  - Sütkérezni a csoport sikerének fényében): 

a sikeres csoportba való betagozódás, a sikeres csoporthoz való tartozás kifejezése 

(egyenruha, jelvény, csoportnév) az egyén önértéktudatát javítja. 

 CORF jelenség („Cutting Off Reflected Failure” – Kudarc elhárítás): a 

sikertelenségeket, megpróbáljuk úgy magyarázni, hogy az a csoportunkra és saját 

magunkra vonatkozóan pozitív tartalmú torzításokat tartalmazzon. 

Sikert és sikertelenséget, tehát egyaránt a saját és a csoport státuszaink megerősítésére 

szeretnénk fordítani. 

 

A csoport fogalom legteljesebb és számunkra legfontosabb értelmezése az, amikor nem 

elégszünk meg a tagok céljai és érdekei közötti objektív összefüggések meglétével, hanem 

bizonyos pszichológiai természetű, a tagok számára észlelhető köteléket is meglévőnek 

feltételezünk. Ez a kötelék, a kohéziós erő, amely tudatára ébreszti a csoport tagjait, hogy 

bizonyos értelemben „az együtt élünk, együtt halunk” állapot áll fenn. 

A fenti feltételek értelmezése szempontjából kiemelkedő fontossággal bír néhány tényező. A 

következőkben e tényezőket tekintjük át: 

(1) A kölcsönösség igénye: Egyéni akaratból, egyetlen személy sem kezdeményezhet sikeres 

együttműködést. Az együttműködés kölcsönös igyekezet gyümölcse és csak akkor jön létre, ha 

a szándék, viszonzásra talál. 

Az együttműködés minőségét három jelenségcsoport befolyásolja: 

a.) A bizalom, amely a kölcsönösen, az együttműködés érdekében vállalt kockázat szintjét 

jelöli. 
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b.) A kooperációs hajlandóság, ami azt jelzi, hogy az együttműködés lehetséges 

résztvevői képesek lesznek-e arra, hogy az őket elválasztó különbségeket 

együttműködéssel hidalják át. 

c.) Az összehangolás, ami azt mutatja, hogy nem elég a kölcsönös bizalom és a tökéletes 

nézetazonosság, a kommunikációban is a kölcsönös megértésnek kell 

megnyilvánulnia. 

(2) Önértéktudat: A csoport alapvetően mindig önkéntes részvételen alapuló, együttműködő 

rendszer. A csoport azonban csak akkor hatékony, ha olyan tagokból áll, akik tudatában 

vannak annak, hogy egységet képeznek, vagyis a csoport önnön létének tudatával is 

rendelkezik. Ez a közös fellépés erejét, formáit és a környezet reakcióit is befolyásolja. Az 

önértéktudat magas szintjével rendelkező csoport, keményen képes ellenállni a külső 

bomlasztási kísérletekkel szemben. (1.2. táblázat) 

(3) Az egyén és a csoport azonosságtudata több kötelékre vezethető vissza: 

a.) Az elkötelezettségen alapuló kötelék, amikor a csoport vagy az elkötelezettség 

fenntartásában érdekelt harmadik személy (munkahelyi vezető) irányába kíván az 

egyén bizonyos elvárásoknak megfelelni. 

b.) Befektetésen alapuló kötelék, amikor az egyén sokszor annyi időt, energiát, pénzt vagy 

érzelmet használt fel, hogy kénytelen-kelletlen akkor is fenntartja a köteléket, amikor 

már tudati alapon szívesen feloldaná azt. Ilyen helyzetben meghatározó, hogy van-e 

reményt keltő alternatíva, amely kecsegtetőbb „befektetést” és mozgásteret biztosít. 

c.) Ragaszkodáson alapuló kötelék, ami az alapvető egyéni szükségletek (biztonság, 

elfogadás, stb.) kielégíthetőségének lehetőségét biztosítja és ezen keresztül az egyént a 

csoport vonzási körében tartja. 

d.) A csoportokat a modern társadalmakban és a szervezetekben gyakran használják, 

döntési fórumként. Ebben szerepe van annak a feltételezésnek is, miszerint a 

csoportok jobb döntéshozók, mint az egyének. A közfelfogás szerint a csoportok a 

szélsőséges és a nem méltányos döntések elől jobban kitérnek, mint az egyének. Ezt a 

felfogást azonban tudományosan soha nem igazolták. Viszont tények és vizsgálatok 

bizonyítják azt, hogy a csoportok nagyobb kockázatot vállalnak, mint az egyének, így 

ennek árnyékában döntéseik is szélsőségesek lehetnek. A „kockázat eltolódás” 

jelensége a csoportok esetében a vállalt kockázatszint kitolódását eredményezi 

tendenciaszerűen. A jelenség magyarázatának több eleme van. Az egyik gyakran 

emlegetett tényező a felelősség megosztásban rejlik. Ennek hatására nő meg a 

kockázatvállalási hajlandóság. A másik tényező, hogy a csoport véleményformáló 

tagjainak sok esetben szélsőséges vagy erőteljesebben hangsúlyozott véleményét a 

csoport hajlandó elfogadni. A kockázatvállalási készség társadalmi megítélése 

általában pozitív, mert ehhez köthetők a nagy egyéni és szervezeti sikerek. Ennek 

hatására a csoportban mindenki ehhez az ideálhoz közeli álláspontot vesz fel, még 

akkor is, ha egyénileg sokkal kisebb kockázatot lenne hajlandó vállalni. A csoportok 

nem csak a kockázatok megítélésében viselkednek szélsőségesebben, mint az egyének, 

hanem az egyének megítélésében, a sztereotípiák kezelésében, az értékek 

közvetítésében is tetten érthető az eltolódás. 
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A csoporttevékenységek motivációs háttere 

1.2.táblázat 

ELŐNY HÁTRÁNY 

biztonságérzet erősödése feszültség, az alkalmazkodási kényszer miatt 

magasabb kockázatvállalási készség ésszerűtlen kockázatok felvállalása 

külső fenyegetettségekkel szembeni 

nagyobb ellenállás 

nagyobb személyes befektetési kényszerek 

presztízs növekedés és kiemelt státusz 

elérése 

csoportnyomás 

környezet elismerő viselkedése csoport szankciók 

önbecsülés megemelése, kompetencia 

tudat megerősítése 

klikkesedés - kiközösítés 

társas kapcsolatok iránti vágy kielégítése célkonfliktusok (egyéni contra csoport) 

interakciós tér megteremtése csoportos teljesítmény visszafogás 

attitűd megerősítés társas gátlás 

kulturális kötődés kialakítása normatív teher kialakulása 

teljesítmény kontrol lehetősége cselekvési kényszer 

magasabb rendű célok elérhetősége egyéni célok háttérbe sodródása 

Forrás: saját összeállítás 

 

Aronson és Mills (1994) vizsgálatai kimutatták, hogy a nehezen megszerzett csoporttagság 

erősebb köteléket teremt, mint a könnyű, konfliktus nélküli befogadás. Ennek későbbi 

nehézséget okozó következménye, hogy az így létrejövő csapatok erősebb nyomást fejtenek ki 

a deviáns viselkedéstű tag irányába, magasabb konformitást várnak el, viszont bennük a 

kohézió is magasabb szintű. 

A csoportmunka egyik negatív hatása, hogy a csoporttagok személyes felelősségérzete 

csökken, tendenciaszerűen nagyobb kockázatvállalásra lesznek hajlandóak, mintha egyedül 

döntenének. A csoport elrejti az egyént, feloldódik annak jótékony kereteiben. A 

csoporthelyzet Le Bon és Tarde (Lengyel, 2010) szerint is erősíti az egyén önbizalmát és 

korlátozza veszélyérzetét. Olyan cselekedetekre és döntésekre is vállalkozunk, amilyeneket 

egyénileg nem vállalnánk. A csoport, látszólagos véd ernyő hatása azt az érzetet kelti, hogy 

egyéni láthatóságunk és megkülönböztethetőségünk megszűnik és lényegtelen az adott 

helyzetben. Az egyén azonosságtudata helyett az csoportidentitás kerül előtérbe és ez lesz a 

viselkedésváltozásunk fő szabályozó ereje. Az egyéni kontroll háttérbe szorul. Szélsőséges 

esetben az egyéniségvesztés esélye is fenn áll. A csoportidentitást kifejező jelképek ilyen 

esetekben fontos azonosulási ponttá válnak. (egyenruha, jelvény, titkos jelszó) Ilyen 

esetekben, amikor az egyének azonosítása megnehezül, az agresszivitás veszélye felerősödik. 

(Zimbardo, 1966) Minél kevésbé azonosítható az egyén, annál nagyobb a valószínűsége az 

egyéniségvesztés bekövetkeztének. 

A csoportfertőzés tehát egyrészt láthatósági - azonosíthatósági, másrészt érzelmi – racionális 

síkon bekövetkező viselkedési zavar. A csoportidentitás érzetünk felülkerekedik egyéni 

azonosságtudatunkon és cselekedeteink kikerülnek az önkontrol alól. 

1.2.3 Csoportnorma 

 

A csoportműködés és fejlődés egyik alappillére a csoportnorma és annak kialakulási 

folyamata.  
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A csoportnorma alapvetően magatartási, viselkedési szabályok összessége, amelyeket a 

csoportfolyamatok keretében alakulnak ki. Egyfajta referenciakeretet adnak az egyéni 

viselkedés és a közösségi magatartás kialakításához. Cartwright és Zander (1960) szerint fő 

funkciójuk: 

 a működőképesség fenntartása: közös értékrend és közös célok révén, 

 a fennmaradás elősegítése: részvételi aktivitás kikényszerítése és együttműködési 

hajlandóság megteremtésével, 

 a társas lét kereteinek körvonalazása: az együttműködési tér kijelölése, 

 a szervezeti – környezeti integráció biztosítása: kulturális értékrendi alkalmazkodás 

segítségével. 

Egy diáktól elvárjuk, hogy látogassa az órákat, készítse el a házi feladatát, és tegye le a 

vizsgáit. Egy gyári munkástól elvárjuk, hogy időben érkezzen a munkahelyére, a fizetéséért 

megfelelő teljesítménnyel dolgozzék. Amíg ezen elvárások nem jelennek meg írott formában, 

ezek csak informális követelmények, amiket összefoglaló néven normáknak nevezünk. 

A csoportnorma fogalma Sherif (1936) nevéhez kötődik. Ő a normák kialakulásának 

folyamatát vizsgálta. Kiinduló gondolata szerint létezőnek fogadta el a magatartási 

kritériumokat (szokás, hagyomány, szabály, érték), valamint felismerte, hogy az „ilyen 

kollektív képzetek” az egyén szempontjából kényszerítő erővel rendelkeznek. Ajánlásai 

szerint e normákat kétféle módon kell kezelnünk: (1) mint társadalmi kölcsönhatás 

eredményét, (2) mint társadalmi ingereket, ami hatást gyakorol arra az egyénre, aki a szóban 

forgó normához tartozó csoport tagja. 

Sherif (1936) a csoportnorma kialakulásának folyamatát vizsgálva két lényegi megállapítást 

fogalmazott meg: 

 „ha az egyén, akinél egy norma egyéni helyzetben alakult ki, csoporthelyzetbe kerül, 

ahol más olyan egyénekkel találkozik, akik szintén a maguk külön már kialakult 

normáival jöttek a szituációba, akkor az egyéni normák közelítő tendenciát mutatnak,” 

 „ha egy csoport normája kialakult és az egyén egyedül kerül a szituációba, akkor ezen 

új helyzetben is a csoporthelyzetből magával hozott norma szerint viselkedik.” 

Híres autokinetikus kísérletének, a fenti téziseit megalapozó eredményeit az 1. ábra mutatja 

be. 

A normák a csoportban állandóan fejlődnek, finomodnak és meghatározzák az egyénnel 

szemben támasztott elvárásokat. Kialakulásukban és módosulásukban alapvető szerepe van a 

csoport tagjai között létrejövő interakcióknak. A normák kialakításakor, a viták és 

érdekegyeztetések folyamán, a konszenzus kialakítására törekszik minden szereplő, 

függetlenül attól, hogy később milyen magatartást követ a normákba foglalt elvárások 

tekintetében. Ezt a folyamatot, depolarizációnak nevezzük. Tartalmilag ez azt jelenti, hogy 

létrehozzuk a közös nevezőt, az akár szélsőséges nézetek terén, miközben kialakul a 

láthatatlan egyetértés. 

A normák természetesen a csoport, az anyaszervezet, a környezet céljaihoz is kötődnek 

és optimális esetben segítik azok teljesítését. Ha a normák nem illeszkednek a célokhoz, akkor 

a csoport - nagy valószínűséggel - képtelen lesz hatékony feladatmegoldásra. 

A csoporttagok viselkedésükkel, szerepvállalásukkal alapvetően meghatározzák a 

normák minőségét, differenciálhatóságát. Például a sokat vállaló, másokat is magával ragadó 

személy, döntő módon befolyásolja a teljesítmény-követelmények tisztázását. 

A csoportnorma kialakulásának hátterébe egyfajta „pszichológiai egyezség” ismerhető 

fel. Ez nem más, mint az egyén és a csoport (szervezet) kölcsönös megállapodása. A hangsúly 

a kölcsönösségen van, ami azt jelenti, hogy az elvárások kétirányúak és több tényezőre 

terjednek ki. Ebben olyan elemek jelennek meg, mint: 

- az elvégzendő munkára, 
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- a bérre, 

- a szolgálati időre, 

- az előrehaladás lehetőségére, 

- a viselkedés szabályaira 

vonatkozó jogok, kötelezettségek, kiváltságok. 

 

Általános tartalmuk alapján két, a társas környezetünkkel való összhangot megteremtő, 

normát lehet felismerni: 

 A „társas elkötelezettség” normáját: amelyek a társas környezetbe való 

integrálódásunkat támogató, a kötelezettségek iránti tiszteletünk kifejezésére szolgáló 

burkolt ígéreteinket összesíti. 

 Az „engedelmesség” normáját: amelyek a tekintélytől, a hatalomtól való 

függőségeinkből származó kötelezettségeinket és jogainkat foglalja össze. 

Ezek egy része nem jelenik meg írásos dokumentumban, formalizálás nélkül is hatnak és 

befolyásolják mindkét oldal – az egyén és a csoport - cselekedeteit. 

A szervezet (a csoport) oldaláról e viszony szerves részének tekintik az autoritást is, amely 

szerint az egyénnek a csatlakozásra vonatkozó döntése egyben a befogadó környezet 

tekintélyrendszerének elismerését is jelenti. 

 



 19 

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

E CsCsCs

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

E CsCsCs

Becslés (inches)

Becslés (inches)

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

E CsCsCs

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

E CsCsCs

Becslés (inches)

Becslés (inches)

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

Cs

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

Cs

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

Cs

I.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

II. IV.III.

CsCs

1. Kísérleti csoport

2. Kísérleti csoport

3. Kísérleti csoport

4. Kísérleti csoport

Cs ECs

CsCs E

Cs Cs E

E

Cs E

 
 

Forrás: Sherif, 1936 

1.1.ábra 

Sherif autokinetikus kísérletének eredményei 
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Az ilyen típusú egyetértés hatékony érvényesüléséhez a felek között közmegegyezésen alapuló 

viszonynak kell létrejönnie. A csatlakozási szándék és döntés létrejöttében az egyén ún. 

szocializációs (szervezeti vagy csoport) igénye is felismerhető. E fogalom arra utal, hogy a 

szervezet (csoport) céljai, normái, értékrendje, teendőik végzésének preferált módjai vannak, 

mindezeket módszeresen, noha nem szükségképpen nyíltan, tanítják valamennyi tagnak. 

A normák némelyike irányadónak tekinthető olyan értelemben, hogy betartásuk a folyamatos 

szervezeti (vagy csoport) tagság követelménye. Vannak természetesen periférikus normák is, 

amelyek betartása kívánatos ugyan, de nem feltétlen követelmény. 

A világos, kölcsönös megegyezésekre épülő normákhoz való igazodás a csoporttagok számára 

nem jelent nehézséget. Nem kényszerként, hanem támaszként érzékeljük azokat. Sok esetben 

a személyiségünk részeivé válnak, tökéletesen azonosulunk velük. 

A lehetséges alkalmazkodás három alaptípusát különböztetjük meg attól függően, hogy a 

„norma-készlet”, mely elemeit tekintjük elengedhetetlennek. 

Típusok: 

 Aktív lázadó: aki sem az irányadó, sem a periférikus normákat nem fogadja el. 

 Konform: minden normaelemet elfogad. 

 Kreatív individualista: az irányadó normák betartása mellett, független mozgásteret 

teremt magának. 

A csoport reagál az egyén normákkal kapcsolatos reakcióira. A normasértő magatartás 

megítélése alapján a csoportnyomás több erősségi fokon és több fázisban jelenhet meg: 

 figyelmeztetés, meggyőzés: a visszaintegrálódás támogatása, 

 normák megváltoztatása: a kisebbségi nyomás érvényesülésének elismerése, 

 kommunikációs nyomás: az interakció erősítése a meggyőzés érdekében, 

 kommunikációs vákuum teremtése: figyelmeztető jelzés a kiközösítés elkerülése 

érdekében, 

 kiközösítés: a távozás, kiszakadás kikényszerítése. 

A normák alapvetően négy forrásból származtathatók le: 

a.) Direkt megfogalmazásokból: 

A team életre hívója, vezetője vagy a tagok fogalmazzák meg azokat (például: a 

csoportmunka időrendje, részvételi kötelezettség, felkészülési kötelezettség). 

b.) Nevezetes eseményekből: 

Minden csoport-történet tartalmaz olyan eseményeket (kiemelkedő siker, nagy kudarc, 

példaszerű összefogás, kritikus krízis), amely tapasztalatai normatív módon 

befolyásolják a további munkavégzést. (Például: konfliktust okozó negatív viselkedés, 

teljesítménynövelő együttműködési mód.) 

c.) Team-en belüli kapcsolatokból: 

A csoporttagok egymás közötti kapcsolattartásából származó tapasztalatok. (Például: 

azonosulási készség, nyitottság.) 

d.) Viselkedés-változásból: 

Amikor az egyén vagy a csoport a változásokhoz igazodva, az új körülményeknek 

megfelelő új elvárást fogalmaz meg. (Például: feladatmódosulás miatt új munkamódszer 

bevezetése.) 

A normák, jellegüket tekintve igen változatosak lehetnek. Vonatkozhatnak: 

- a teljesítménykövetelményekre, 

- a jelenlétre, 

- az időbeosztásra, 

- a kapcsolattartásra, 

- a munkamódszerre, 

- az öltözködésre, 
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- a kommunikációs módra, 

- az udvariassági szabályokra. 

Természetesen a normák különböző mértékben vonatkoznak az egyénekre. 

 

Mások az elvárások például: 

- a team-vezető és a tag, 

- a férfi és a nő, 

- az állandó és az alkalmi résztvevő 

esetében. 

 

A normák, amelyek differenciált módon érvényesülnek, összességében egyrészt korlátozzák 

az egyén és a csoport viselkedési módját, másrészt iránymutatóul szolgálnak a kívánatos 

viselkedési mód kialakításához. 

E kettős jellegükből fakadóan: 

- segítik az egyént, az egyéni viselkedés megtervezésében, 

- kifejezik a csoport közös értékrendjét, 

- támogatják az egyént azonosságtudatának kifejlesztésében, 

- elősegítik a folyamat értékelését, 

- támogatják a formális vezetőt a büntetés és a jutalmazás döntéseinek 

meghozatalában, 

- segítik a teljesítménykövetelmények megfogalmazását. 

 

Az alábbiakban a leggyakrabban felismerhető norma-típusokat mutatjuk be: 

 

Alapnormák: 

Az alapnormák a szervezet küldetéséből, a vállalati filozófiából származó elvárások. 

Hosszútávra érvényes, a szervezet tagjai által önhatalmilag meg nem változtatható 

követelmények. Fontos szerepük van a szervezet céljainak a külvilággal és a külső 

együttműködőkkel (beszállítók) való tudatosításban. 

A normák tartalma alapján megkülönböztethetünk: 

 Teljesítménynormákat: ezek az elvárt erőfeszítési szinteket körvonalazzák. 

 Erőforrás elosztásra vonatkozó normák: az allokációs szabályokat határozzák meg. 

 Viselkedési normák: a külső megjelenés, a nyilvános kommunikáció szabályait 

rendezik. 

 Lojalitási normák: a közösségi lét informális szabályait összegzik. 

 

Periférikus normák: 

Amelyeket a szervezet egy része alakít ki, összhangban az alapnormákkal. Alapvetően az 

eltérő, a differenciálódó viselkedési módok kifejeződése. Hatékonyan segíti a kisebb 

közösségek érzelmi kötődésének növelését, specifikus törekvések megvalósulását. 

Osztályozhatjuk a normákat a szerint is, hogy a szabályozni kívánt viselkedésnek milyen 

jellegű az elfogadása: 

1. Irreális ideált megtestesítő normák: 

Amelyek egy soha el nem érhető állapotot fogalmaznak meg, ugyanakkor tartós 

irányjelzőül szolgálnak (legtöbb árut eladni, legjobb árat elérni, stb.). 

2. Preferált értéket megtestesítő normák: 
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Amelyek a pozitív szerepvállalás formáit és követelményeit testesítik meg. 

Támogatják a kooperatív együttműködés kialakítási lehetőségeit (munka átadás-

átvétel szabályai). 

3. Reális ideált megtestesítő normák: 

Aktuálisan érvényesíthető, az átlag számára is jól teljesíthető követelményeket vagy 

elvárásokat fogalmaz meg (aktív közreműködés, nyitottság). 

 

A csoportok által preferált normák: 

a.) A csoport túlélését, tartós fennmaradását elősegítő normákat. Ezek többsége a más 

csoportokkal szemben titkosított viselkedésre vonatkozik. 

b.) Csak a csoporton belül érvényes, a belső működést szabályozó normák. Ezek többsége 

a teljesítménykövetelményekre vonatkozik. 

c.) A csoporton belüli interperszonális konfliktusok elkerülésére vonatkozó normák. Ezek 

a szociológiai jellegű kapcsolatok szabályozására szolgálnak. 

d.) A csoport saját önértéktudatának kiemelésére és fenntartására vonatkozó normák. 

Ezek alapvetően, a célokhoz kötődő értékrendi elemeket fogalmazzák meg. 

 

A csoportnormák alapvető származási helyei: 

1. A csoporttagok közötti, illetve a vezetővel indirekt egyezségek. A vezető, illetve a 

kulcsszerepet betöltő team-tagok személyes példamutatásának eredményeként fejlődnek 

ki. 

2. A csoport élettörténetének kiemelkedő eseményéből származik és egy olyan 

precedenshez kötődik, ami az egyén és csoport-életet meghatározó módon befolyásolja. 

Ilyen különleges esemény lehet egy-egy kiemelkedő siker vagy megrázó erejű kudarc. A 

hozzá kötődő norma segíthet a siker tartósításában vagy a hasonló kudarc elkerülésében. 

Emlékeztető jelként szolgál a team-tagok számára és az esetleges új tagok gyors 

adaptálódását is elősegíti. 

3.  Ismétlődő viselkedésből származó beidegződések vagy szokásjogok. Ezek többsége 

csak a külső megfigyelő vagy az új tag által felismerhetőek, hiszen kialakulásuk, 

szabállyá való átalakulásuk a rendszeres együttlét mellékterméke. 

4. Régebbi tapasztalatokból átvett normák. Ezek alapvetően az egyének egyedi 

tapasztalatából származnak és a korábbi sikeres vagy sikertelen csoportok 

értékrendjének egy-egy részletéhez kötődnek. 

 

A normák azért fontosak, mert a csoportnak és vezetőjének nincs sem ideje, sem energiája az 

egyén minden cselekedetének, viselkedésének, döntésének részletes szabályozására. Nem is 

lehetne járható út a direkt és részletes szabályozás, hiszen ez az egyén, illetve csoport 

akcióképességét rontaná és a kreatív alkotómunka helyett a szabályt követő magatartásra 

kényszerítené a csoport tagjait, ami az egyszerű reproduktív munkát emelné a kívánatos 

magatartás szintjére. Ez a tendencia pedig ellentétes a csoportos munkával szemben 

támasztott alapvető elvárásokkal. 

 

A normák kialakulásában a beépülő, a felhasznált információ „minősége” is szerepet játszik. 

A norma-egyeztetést célzó munkaszakaszban, vagy a külső sugalmazásokban, 

megfogalmazódó ún. „meggyőző közlések” - amelyek egy-egy ízlés, álláspont, érték 

elfogadtatására irányulnak - döntő jelentőségűek a normák létrejöttében. 

 

A „közlések” által kiváltott ráhatás mértéke függ: 
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1. Az információ forrásától. A magas presztízs-értékű forrás nagyobb hatást gyakorol, mint 

az alacsony. 

2. A közlemény tartalma abban az értelemben differenciáló hatású, hogy az érzelemkeltő 

hatású, vagy az optimális munkafeszültséget kiváltó hatású információk jobban 

állásfoglalásra kényszerítik az érintetteket, mint a semlegesek. 

3. A befogadó hallgatóság összetételétől, hiszen az elfogadók és az elutasítók aránya hatást 

gyakorol a későbbi véleményeztetésre. 

4. A reagálás lehetőségétől. A lezárt közlések visszafogó hatásúak, a nyílt konzultációk 

segítik az álláspontok közeledését. 

 

Különböző nacionális, vagy vállalati kultúrákban a normáknak eltérő szabályozó szerepe van. 

(Japán vállalatok kontra európai cégek.) Van ahol a normától való eltérést természetesnek 

veszik, van ahol büntetendő cselekedetnek tekintik azt. 

Általában jellemzőnek tekinthetjük a vállalati szintet vizsgálva, hogy a csoportméret 

csökkenése erősíti a normákhoz való igazodást. A csoport stabilitása, homogenitása, 

áttekinthetősége szintén javítja a normateljesítés szintjét. Segíti a normák elfogadását, ha 

minél nagyobb mértékben a csoport saját maga alakítja ki azokat. 

Ugyanilyen hatással van az is, ha a csoport szoros felügyelet alatt áll vagy magas szintű a 

tagok önkontrollja. 

A csoportnorma tulajdonképpen a csoport által elfogadható és el nem fogadható viselkedések 

hatásait jelenti különböző feladatok ellátására (szerepek betöltésére) vonatkoztatva. Lényeges 

tudnunk, hogy a normákat csak a csoport tudja önmaga számára megfogalmazni és betartani, 

illetve betartani. Más csoport vagy külső személy erre nem képes. Legfeljebb nyomást tud 

gyakorolni a csoporttagokra, a külső szempontok figyelembevétele érdekében. 

A csoport összetétele, küldetése, tagjai értékrendje alapvetően meghatározzák a kialakuló 

normák jellegét, keménységét, illetve a normákat megsértő egyénekkel szembeni viselkedési 

módot. 

A csoportnormák teljesítése különböző személyektől, különböző - szituációtól függő - 

szerepek eljátszását követeli meg.  

A csoportnormák betartása irányába ható nyomások kettősek. Beszélünk: 

 Információs befolyásról: Amikor a csoport olyan új, érdemi információkkal, érvekkel, 

ismeretekkel látja el az egyént, ami korábbi nézetei felülvizsgálatára készteti az egyént 

és ennek eredményeként viselkedést, véleményt változtat. 

 Normatív befolyásolásról: Amikor az egyén, a csoportba való befogadása érdekében 

praktikus alkalmazkodás keretében változtat véleményt vagy viselkedést. Ez a változás 

később, akár a személyiségbe való beépülésig is eljuthat. 

Amikor az egyén nem tud, vagy nem akar azonosulni a normákkal, általában az alábbi 

reakciókkal számolhatunk: 

o a csoport intenzív kommunikációval próbálja a helyesnek vélt irányba terelni a deviáns 

magatartást mutató egyént, 

o a továbbiakban, ha nem a várt módon reagál az egyén, a kommunikáció csökken, 

elindul az információs blokád, 

o később, a csoport próbálja elszigetelni a munkavégzéstől is az egyént, 

o ami elvezethet a végső kiközösítéshez. 

Ha a normától eltérő viselkedés olyan területen jelentkezik, ahol egzakt teljesítményekkel 

mérhető az eltérés, ott a csoport emocionális pressziót fog gyakorolni. Fordított esetben az 

eszközök is változnak. Vagyis a csoport nem valódi azonosulást vár el, hanem sokkal inkább 

az azonosság látszatának maradéktalan demonstrálását. 
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1.2.4 Csoportkohézió 

 

A társadalmi csoportokban megfigyelhető közösségi érzetet kifejező fogalom, amely a 

csoporttagok közötti összetartó erőt jelöli. Tartalmilag különböző erőhatások eredőjeként 

szemlélnünk. Hatására az egyén a csoportkapcsolatait különleges módon kezeli, mindaddig, 

amíg a csoport ez a viselkedést elismeri. Lewin (Pataki, 1976) munkássága révén került e 

fogalom is a csoportdinamika szakterületére. Tudjuk, hogy erősen kötődött a fizika 

tudományához, így nem véletlen a fogalomkészlet átültetése. Lewin értelmezésében nem 

önálló fogalom, hanem egy struktúra része. Kutatásaiban a csoportélet két fenntartó erejét 

azonosította: 

 Lokomóciós erőt: ez sarkalja a csapatot a saját cél elérésére; 

 Kohéziós erőt: ez sarkalja a csapatot a csoportlét stabilitásának megőrzésére.  

A csoportkohézió elsődlegesen tehát, mint létfenntartó motivációs erő jelenik meg. 

Értelmezhető úgy is, mint csoporttagok egymásra gyakorolt vonzereje, amely segíti az 

elfogadható normák kialakítását, az azonosság tudat magas szintre való emelését, a hatékony 

munkavégzést támogató csoportlégkör kialakulását. 

Megnyilvánul a csoport felé és annak tagjai irányában kimutatásra kerülő lojalitásban, a 

védelmező jellegű ellenakciókban, a közös célok elérésért vállalt erőfeszítésekben, a 

fennmaradás érdekében vállalt aktivitásokban. 

A csoporttagok elkötelezettsége a csoportmunka folyamatában folyamatosan változik. A 

csoportkohézió pedig alapvetően ezen elkötelezettségi szint függvényében változik. A kohézió 

attól függ, hogy a tagság együtt és a tagok külön - külön, milyen mértékben elkötelezettek a 

közös normák iránt és mennyire kötik pozitív érzelmek egymáshoz ill. a tagsághoz. A pozitív 

kötődések döntőek a csoportteljesítmény alakításában. 

Egyes kutatók a fogalom értelmezésekor a vonzerőt (Cartwright és Zander, 1960), 

mások a csoportot összetartó belső erőt (Festinger, 1976) hangsúlyozzák. Lewin a kölcsönös 

függőség és a csoport lét stabilizálására irányuló erőfeszítésként kezeli. Véleménye szerint a 

csoporttal való azonosulás lehetőségeire építve az egyén viselkedését is befolyásolni tudjuk. 

Ebben a felfogásban, a háttérben az a megfontolás is felismerhető, hogy a társadalmi 

szerveződés keretében létrejövő csoportokban, szervező erőként egyfajta szolidaritásérzet is 

megfigyelhető. Különösen jól kimutatható ez, a csoportfejlődés első fázisában, amikor a 

csoportnormák kialakítása érdekében tesznek a tagok közös erőfeszítéseket. 

Montmollin (1977) az egyéni szükségletek kielégítését biztosító stabilitási vágyként, az 

érzelmi közösségi lét megnyilvánulásaként és a rendszeres kommunikáció kereteként 

értelmezi. Három tényezőre vezeti vissza: 

 Önkéntes és tudatos önkorlátozás: kötöttségek vállalásán keresztül, az egyéni 

szükségletek kielégítési lehetőségét teremti meg.  

 A homogenitás: a csoporttagok közötti értékrendi és érzelmi azonosságok vagy 

különbözőségek miatti szét- vagy összetartó erőt testesíti meg.  

 Kommunikáció rendszeressége: ami a szubjektíven elvárt és az objektíven megélt 

közösségi lét megnyilvánulása. Domináns eleme az azonosság kialakítására irányuló 

törekvés. 

Karlsson (1986) a kohéziót befolyásoló tényezőként: a csoporttagság megszerzésére és 

fenntartására irányuló motiváltságot, a csoport vonzerejét megtestesítő: presztizs értéket, és a 

csoporttevékenység végeredményét, mint a sikeresség mércéjét jelöli meg. 

Newcomb (1962) az adhéziót az egyén, a kohéziót a csoport jellemzőjeként kezeli, mintegy az 

együttműködési hajlandóságot befolyásoló tényezők eredőjeként értelmezi azokat. (1.3. 

táblázat) 
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Newcomb adhéziós – kohéziós elmélete 

1.3.táblázat 

ADHÉZIÓ 

 „mint az egyén jellemzője”  

KOHÉZIÓ 

„mint a csoport jellemzője” 

csoporttagság vonzereje személyes motívumok kielégítési lehetősége 

szerepátviteli készség interperszonális kapcsolatok fenntarthatósága 

csoportnorma átvételi hajlandóság közös sikerek 

 toleráns belső vezetési rendszer 

Forrás: Newcomb, 1962 

 

A csoportkohézió mérése és a csoportfejlődés folyamatában annak követése fontos, ám 

nagyon nehezen megvalósítható feladat, mivel a befolyásoló tényezők egyidejűleg nincsenek 

jelen. Hemphill (1982) a kohézió mértékének mérésére az alábbi tényezők mennyiségi 

(gyakoriság, intenzitás) elemzését ajánlja: 

 viták és személyes konfliktusok, 

 egyéni vagy alcsoportok érdekérvényesítésére szolgáló aktivitások, 

 a belső egység megtörésére irányuló kezdeményezések, 

 bizalomépítés és bizalomvesztés, 

 közös céltól való elfordulás. 

A kohézió mérésének alapja lehet, olyan megfigyelt viselkedési módok alapján képzett 

indexek képzése, mint: 

 a csoportkommunikációban az „én” és a „mi” jellegű megnyilvánulások aránya, 

 a csoporttagok közötti választási helyzetekből levezetett, elfogadási arányok vagy 

elutasítási arányok, 

 baráti és/vagy agresszív interakciók aránya, 

 elszakadási és befogadási akciók aránya. 

A kohéziót befolyásoló tényezők többsége a csoportok szociometriai értékelése során is jelen 

van, értelmezésre kerül, ennek megfelelően a mérési problémák egy része az ilyen típusú 

vizsgálatokkal jól lefedhető.  

A kohéziós skálán elkülöníthető, eltérő státuszt eredményező kohéziós szinteket Mérei (1971) 

öt csoportba sorolta: 

 Sok magányos tag: amorf halmazszerkezet. 

 Sztárok uralma: egy – két csomópont a kommunikációs láncban. 

 Párok kiválasztódása: diádokra épülő, központosodást mutató láncháló. 

 Sűrűsödő csoport: sztárok és párok háttérbe szorulása, direkt együttműködők 

előretörése. 

 Direkt hálózat: keresztkapcsolatokkal gazdagon átszőtt háló kibontakozása. 

A látszólag erős kohéziójú együttesek gyakran klikk módjára működnek. A csoportkohézió 

negatív kinövése ez a magatartás. Lényegi összefogó ereje a kíméletlen érdekérvényesítés 

másokkal szemben. Nem a csoporttagok érdekeit szolgálja, hanem kívülállók érdekeit 

csorbítja, mozgásterét szűkíti. A klikkesedés mindig együtt jár az egyének 

uniformizálódásával, az alkalmazkodási képesség csökkenésével.  

A csoportkohéziót növelő és csökkentő tényezőket a 1.4. táblázat mutatja. 
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Csoportkohéziót befolyásoló tényezők 

1.4. táblázat 

Segítő tényezők 

 

Gátló tényezők 

Versenyhelyzet (csoportok közötti) 

Személyes vonzerő 

Kedvező külső megítélés 

Célazonosság 

Interakció 

Értékrend egyeztetése 

Összetartozás érzet növelése 

Elkötelezettség erősítése 

Túl nagy csoport 

Célazonosság hiánya 

Csoporton belüli egészségtelen versengés 

Egyes személyek előtérbe állítása 

Korábbi rossz tapasztalatok 

Együttműködési hajlandóság hiánya 

Kölcsönös bizalom hiánya 

Érdekellentétek 

 

Az olyan csoportokban, ahol a csoportkohézió kialakult, a csoport tagjai erőteljesen hajlanak 

arra, hogy: 

 odafigyeljenek egymásra és megértsék egymást, 

 a köztük zajló kommunikáció hatékonyabb és gyakoribb, 

 nyíltabb és őszintébb az egyéni megnyilatkozás, 

 erőteljesen segítik egymást, 

 nagyobb az egymás iránti bizalom, 

 könnyebben jutnak egyetértésre, 

 valószínűbb, hogy egyéni értékrendjük közel áll egymáshoz, 

 konfliktusok esetén, a közös erőfeszítés útján megoldandó feladatot keresik, nem a 

konfliktus kiélezésének útját. 

A kohéziós szint kialakulásában döntő szerepe két tényezőnek van: 

 Egyrészt függ attól, hogy milyen az egyén vonzódása a csoport irányába, ami egy 

csatlakozási késztetésként jelenik meg. 

 Másrészt függ attól is, hogy az egyén milyen mértékben felel meg a csoportnak. Az 

első tényező az egyén, a második a csoport oldaláról irányított eleme a rendszernek. 

Ha az elfogadás és a vonzódás különböző erősségi fokozatait is figyelembe vesszük, akkor a 

1.2. ábra szerinti változatok ismerhetők fel. Ez az osztályozás az alapja Jackson kétdimenziós 

mezőelméletének. (Zander, 1960) 

A teljes megelégedettséghez az ún. pszichológiai tagság vezet. Ez az állapot mind az egyén, 

mind a csoport számára stabilitást kölcsönöz. A marginális tagság az egyén oldaláról, a 

kedvezményezett tagság a csoport oldaláról jelzi az érdektelenséget, közömbösséget. 

 

Ez utóbbi két helyzetben pszichológiai bizonytalanság lesz a jellemző. Az egyénben a 

megtűrtségi érzésből származó visszahúzódás, a csoportnál az alacsony vonzerőből származó 

leértékelődési válság lesz a meghatározó közérzeti elem. 

Az idegen tagság a kölcsönös érdektelenségből fakad, így nem valódi tagság, csupán az 

ismerkedésnek egy elfordulással lezáródó szakaszát jeleníti meg a modellben.  

A csoportmunka egyik fontos hatékonyság javító ereje a bevonás állapotának létrehozása. 

Ennek elsődleges megoldása a feladat delegálása és ennek következtében a felelősségérzet 

felkeltése. A bevontak, kompetens munkatárssá válnak és ennek megfelelően motiváltságuk 

megnövekszik, azonosságtudatuk – a csoporttal és a szervezettel kapcsolatban - kiteljesedik. 

A jó team-ek kompetens és autonóm közösségek. 
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 V O N Z Ó D Á S 

 

  Erős Gyenge 

 

E 

L 

F 

E 

r 

ő 

s 

 

Pszichológiai 

tagság 

 

Marginális tagság 

O 

G 

A 

D 

Á 

S 

 

 

G 

y 

e 

n 

g 

e 

 

 

Kedvezményezett 

tagság 

 

 

Idegen tagság 

Forrás: Jackson - Zander (1960) alapján, saját szerkesztés 

1.2. ábra 

A csoporttagság alapesetei 

 

1.2.5 Konformitás 

 

A csoporttagok közötti interakciók a résztvevők direkt szándékaitól, akár függetlenül is, 

valamilyen mértékben befolyásolják az érintettek későbbi gondolkodását, viselkedését. A 

konformitás annak a mértékét jelzi, hogy a csoporttagok milyen mértékben hajlandók 

attitűdjeiket, nézeteiket, magatartásukat változtatni a csoporthoz való idomulás érdekében. 

A csoport a normáin keresztül fejezi ki azt az elvárását, hogy az egyén miben és meddig 

azonosuljon a csoport cselekedeteivel, követelményeivel. Az egyének gondolatai, érzései, 

véleményei, megnyilvánulásai csoporthelyzetben közelítenek egymáshoz, a megismert 

mintákhoz. Az attitűdök a virtuális véleményegyeztetési folyamatban a csoportnormához 

közelítenek.  

 

Ennek kifejezője a konformitás fogalma, ami: 

„Egy személy viselkedésének vagy véleményének olyan változását jelenti, amely egy egyéntől 

vagy egy csoporttól származó, valódi vagy vélt nyomás következtében alakul ki.” (Janis, 

1971) 

 

A jelenség alapvetően személyes és nyilvános konformitás formájában ismerhető fel. 

Személyes konformitásról akkor beszélünk, amikor önként fogadjuk el a csoport normáit, 

mert megfelelő mintának tekintjük saját viselkedésünk meghatározásakor. Ez tudatos 

választás eredménye. 

A nyilvános konformitás az, amikor vélt vagy valós nyomásnak engedelmeskedve olyan 

viselkedési mintákat követünk, amelyeket személyesen nem helyeslünk, de kirekesztéstől, 

visszautasítástól való félelmünkben felvállaljuk azokat. 

A konformálódást meghatározó tényezők: 

 A többségi vélemény egyöntetű vagy megosztott véleményekre épül. 

 Az egyén önmegítélése. Az alacsony önértékű személyiség sokkal hajlamosabb 

engedelmeskedni a csoportnyomásnak, mint a magas. 

 A „jutalom-büntetés” (befogadás c. visszautasítás) iránti vágy, illetve félelem erőssége. 
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A konformitás, különböző módon jelenik meg a működő befolyásoló erők függvényében: 

1. A csoport, nyomást gyakorol tagjaira, így kényszeríti ki az igazodást. 

2. Külső fenyegető kényszerek váltják ki az erőteljes azonosulást. 

3. Az egyén felismeri a csoporthoz való tartozás előnyeit és ezek élvezetének fenntartása 

érdekében igazodik a normákhoz. 

4. A megszokottsághoz való ragaszkodás, konfliktustól való félelem, a változtatásban 

való érdektelenség vezet az alkalmazkodáshoz. 

Az emberek együttműködésének fontos elvárása a véleményegyezés. Valójában ez egy 

hiedelem, ami arról szól, hogy megerősítést várunk a valóságról alkotott saját elképzelésünk 

helyességéről. Ha csoporttársaink osztják nézeteinket, akkor megerősödünk abbéli hitünkben, 

hogy helyesen cselekszünk. Ez erősíti csoportkötődéseinket, támogató erőként értékeljük a 

konszenzust. 

A véleményegyezésre és a csoportkötődésre való erőteljes nyitottságunk két téveszme – 

véleményformálási csapda - kialakulását segítheti: 

 Hamis konszenzus 

o Egy viselkedési tendenciát jelez, ez abban nyilvánul meg, hogy hajlamosak 

vagyunk mások véleményének túlbecslésére, ha az saját véleményünkhöz vagy 

viselkedésünkhöz erős hasonlóságot mutat. 

 Referencia csoport 

o Bizonytalanságok megítélésében támogatásra van szükségünk. Ilyenkor azok 

felé fordulunk, akiket hiteles információforrásnak tekintünk. Ez a 

vonatkozatási csoport, vagy referencia csoport. A referenciahatás annál 

erősebb, minél több közös tulajdonságunk, minél erősebb az azonosulási 

lehetőségünk (norma megfelelés). Az ilyen csoporthoz erős kohézió köti az 

egyént. 

A konform viselkedés kialakulásában, gyakran tapasztalható olyan egyéni viselkedés, hogy az 

egyén a saját tapasztalatokkal ellentétes csoport nyomásoknak is hajlandó engedni, ha masszív 

többséggel áll szemben. Az egyén a csoport-kapcsolat megőrzése érdekében feladja 

meggyőződését, hiszen a többség ebben a szituációban az eltérő - egyébként objektív és 

helytálló véleményt - deviáns állapotnak és makacs álláspontnak fogja fel. 

A konformitást befolyásoló tényezők: (Asch, 1951; Milgram, 1974) 

 csoportnagyság, 

 támogató/-k/ jelenléte vagy hiánya, 

 csoportkohézió szintje, 

 csoportösszetétel (szakértők és laikusok), 

 nemzeti kulturális jellemzők, 

 érzelmi kapcsolatok a csoporttagok között, 

 az egyén önértékelési szintje. 

A konformitás szintjei (a társas befolyásra való reagálás típusai) aszerint különböztethetők 

meg, hogy a jutalom – büntetés – tudásvágy háromszög mely pontjához kötődünk erősebben 

egyéni céljaink alapján il. a csoporttal való együttműködési szándékaink mennyire tartósak, 

milyen egyéni motivációink vannak a háttérben: (Griffin, 1976) 

A) Behódolás: 

Olyan személy viselkedését jellemzi, akit mindig a jutalom elnyerése vagy a büntetés 

elkerülése motivál a cselekedeteiben. E viselkedés mindig csak addig áll fenn, amíg a 

jutalom elnyerése vagy a büntetés veszélye fennáll. Labilis álláspont, ami mindig az 

egyénre előnyös megítélést próbálja kikényszeríteni. 

B) Azonosulás (identifikáció): 
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Az egyén (a befolyásolt) törekszik arra, a társas befolyásolás hatására, hogy olyan legyen, 

mint a befolyásoló. Ez sem belső szükségből fakadó viselkedés, hanem abból a 

megfontolásból származik, hogy a pozitív viszony kialakítására törekszik azokkal, akikkel 

vállalja az azonosulást. A behódolástól eltérően azonban ilyenkor nem kezd el hinni az 

átvett véleményekben és értékekben, csupán eszköznek tekinti azokat. Sok esetben azért is 

hajlandó átvenni az egyén a csoport értékeit vagy véleményét, mert más érzelmi kötődések 

befolyásolják e döntés meghozatalában. 

C) Internalizáció: 

A társas befolyásolásra való reagáló legtartósabb, legmélyebben gyökerező módja. E 

viselkedés alapmotívuma az igazságra való törekvés, belső igények kielégítésére irányuló 

erőfeszítés. Az átvett vélemény, érték beépül az egyén értékrendszerébe és egyben 

függetlenedik saját forrásától. Ez egyben a vélemény tartóssá válásával is együtt jár. 

A bemutatott konformitási szintek összehasonlítását az 1.5. táblázat tartalmazza. 

 

A társas befolyásolásra való reagálások 

összehasonlítása 

1.5. táblázat 

Összehasonlítás 

irányai 

Behódolás Azonosulás Internalizáció 

Befolyás 

tartóssága 

átmeneti változó állandó 

Hatékonyság alacsony célszerű szinergikus 

Mozgató erő jutalom vagy büntetés hasonlóságra való 

törekvés 

értékmegtartás 

Alapmotívum hatalom vonzerő hitelesség 

Forrás: Griffin (1976) alapján, saját összeállítás 

 

Az engedelmesség jelenségét Milgram (1963) vizsgálta részletesen egy komplex kísérlet 

keretében. Fontos eredménye volt e kutatásoknak az, hogy a csoport hatására az egyén, a saját 

normáit és előzetes elképzeléseit is meghaladó cselekedetekre képes kellő nyomás és tekintély 

hatására.  

 

Az erős konformitás sokszor komoly veszélyeket teremt. A konformitás egyik ilyen 

jellegzetes negatív következménye a Janis (1971) által azonosított „csoportnyomás 

szindrómájaként” emlegetett jelenség. A csoportos döntéshozatal folyamatában jelenhet meg 

ez, erős kohéziójú csoportok esetében, amikor azok elszigetelten működnek. Az erős 

kohéziójú csoportok nem mindig hasznosak az alapfeladat, a problémamegoldás 

optimumának elérése szempontjából sem. 

A csoporttagok szabad vélemény alkotása, a korlátozásmentes érvelés és az alternatív 

megoldások racionális összevetési lehetősége a döntés előkészítési folyamatokban 

minőségjavító hatású. A magas kohéziójú és erős konformitású csoportok azonban ennek 

korlátozására törekednek. Az erős vezető hatása alatt álló, magas kohéziójú csoportok 

hajlamosak elszigetelődni a szűkebb – tágabb környezettől, spontán módon – egyoldalúan 

torzítva – megszűri a felé áramló információkat. Az ilyen csoportok, realitásérzékük fokozatos 

elvesztését tovább erősítve, a megoldandó problémákat elkezdik leegyszerűsíteni és a saját 

megoldás által modellezhető léptékűvé alakítani. A csoport kommunikációja is átalakul, a 

meghatározóvá a kételyek hangsúlyozása helyett, az azonosulás és a tekintélytisztelet válik. 

(Kennedy és a Disznóöböl invázió)  
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Az összetett döntési helyzetekben, amikor nincs tér és lehetőség az eltérő álláspontok 

megjelenítésére és erőteljes artikulálására. Titkos döntéseket hoznak, erős stresszes nyomás 

alatt állnak, feszítő határidős körülmények közepette és a csoport vezetője vagy domináns 

véleményformálója valamely döntési változat mellett szorosan elkötelezte magát. Ebben a 

helyzetben a csoport hajlamos arra, hogy leegyszerűsítse a problémát, mert a fő törekvés a 

csoportkohézió fenntartása és nem a jó döntés meghozatala érdekében vállalt erőfeszítés vagy 

konfliktus. Az erős tagsági kötődéseket és határozott normákat képviselő csoportok, a 

karizmatikus vezető hatása alatt, szinte észrevétlenül elszigetelik magukat a környező világtól. 

A csoportban a kételyek felett győzedelmeskedik a minden átható optimizmus, 

tévedhetetlenség. A reális mérlegelés helyett, a csoporttámogatás, az azonosulás erősítése 

válik a meghatározó viselkedési móddá. Ha az erős csoportkohézió akadályozza lényeges 

szempontok, álláspontok, tények, megoldási változatok kifejtését és realista megítélését, akkor 

teret adunk a valóságtól elrugaszkodó döntések meghozatalának. Az érzelmi alapú kötődések 

mindig magukban hordozzák a hibás döntés megszületésének lehetőségét. (szülő és gyermek 

döntési helyzetekben) A gondolkodási hibák az alábbi területeken jelentkezhetnek: 

 nincs érdemi vita a lehetséges döntési változatok teljességre törekvő felkutatása 

érdekében, 

 nincs szisztematikus pro – contra interakciós elemzés, 

 öncenzúrázás folyik, az ellenérvek felsorakoztatása során, 

 a csoportnyomás erőteljes és folytonos, a kirekesztési – kiközösítési hajlandóság erős, 

 a csoport illuzórikus állapotba kergeti önmagát, miközben erkölcsi és elkötelezettségi 

szempontokat hangsúlyozva túlértékeli saját képességeit, 

 

A csoportgondolkodás kialakulásának jelei jól megfigyelhetők a csoportmunka folyamatában 

és az eltolódásokat időben felfedezve a tendencia megállítható, határozott vezetői 

(moderátori) beavatkozások révén. (1.6. táblázat) 

 

Minden olyan helyzetben, ahol fennáll a csoportkohézió védelme égisze alatt, elnyomni az 

egyéni véleményeket, és a konformitás kikényszeríthetővé válik, akkor kialakulhat a 

csoportgondolkodás és létrejöhet a konszenzuson alapuló rossz döntés, mivel a tagság: a 

csoporthűség, a tekintély és a homogén vélemények alapján mérlegel és dönt.  

 

A csoportgondolkodás következtében kialakuló téves helyzet megítélések: 

 A sérthetetlenség illúziója: a csoport vágyott céljainak teljesülésébe vetett vak hit, ami 

indokolatlan és irracionális kockázatok felvállalására készteti a csoportot. 

 Megosztott sztereotípiák: A feszültség terhe alatt formálódó döntés kialakítása során, a 

külső csoportokat ellenségként kezdjük érzékelni és kezelni. A csoport összetartozás 

válik a domináns érzéssé és kötelező gondolkodási keretté. 

 Észszerűség: Az észszerű viselkedést általában mindenki fontosnak tartja, ennek 

követése révén önérték tudatunkat megemeljük, miközben úgy egyszerűsíti a kollektív 

együttműködéssel a problémamegoldást, hogy a gyors egyetértést hozzon létre, minden 

más elképzelés figyelmen kívül hagyásával. 

 A moralitás illúziója: Az erkölcsi fölény érzetének, illúziójának felkeltésével, a csoport 

önbecsülését gerjeszti, a kétkedőket elnyomja. 

 Öncenzúra: Az eltérő gondolatok merev elutasítása, a résztvevőket a saját más 

elképzelés önkéntes felülvizsgálatára, feladására készteti. 
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 Az egyhangúság illúziója: A gyorsan kialakuló – egyhangú, egybecsengő érvekkel 

alátámasztott véleményre épülő - kompromisszum, megerősíti a döntéshozókat az 

álláspontjuk helyességében. 

 Közvetlen nyomás: A csoportnyomás azonnal megjelenik, amikor az első kétely 

felmerül. 

 

A csoportgondolkodás megnyilvánulásai és kiteljesedésnek megakadályozása 

1.6.táblázat 

 

A csoportgondolkodás 

megnyilvánulásai 

A csoportgondolkodás feloldási 

módjai 

A sérthetetlenség érzetének kialakulása Kritikai szellem fenntartása  

A túlzó optimizmus Kockázatok szisztematikus felmérése 

A figyelmeztető jelek háttérbe szorítása Megoldási változatokban való 

gondolkodás 

Az etikai álláspont 

megkérdőjelezhetetlensége 

A tekintélyből származó nyomás, 

véleménybefolyásolás mérséklése 

Az ellenvéleményt, ellentámadásnak 

(gyengeség, rosszindulat, ellenségesség) 

tekintik 

Külsők (szakértők, bírálók, 

megfigyelők) alkalmazása 

Csoportnyomás állandósulása Hatáselemzés beépítése a döntési 

folyamatba 

Öncenzúra, a tagság egészére kiterjed Egyéni megoldások kikényszerítése 

 

A csoportmunkában mindig a racionális problémakezelést biztosító módszerek 

alkalmazásával kerülhetők el.  Ilyenek: 

 a döntési változatok szisztematikus feltárása, a döntések következményeit taglaló jövőt 

leíró forgatókönyvek előzetes elkészítése (pesszimista – optimista forgatókönyvek 

képzése), a különböző kockázatok és bekövetkezési valószínűségeik számszerű 

elemzése,  

 a döntések helyességének „kötelező érvényű” megkérdőjelezése és ennek hatására az 

ellenkező vagy eltérő változat kötelező megvizsgálása, a szélsőséges szempontok 

szembesítése (pro és kontra interakciók mesterséges gerjesztése), 

 a független álláspontok tudatos képviselete (szakértő, naív tag beépítése) 

 a következmények előzetes felmérése (szerepjáték, szimuláció, hatáselemzés, értékelő 

panel alkalmazása) 

 a csoportnormák időszakos felülvizsgálata (tagcsere, környezetváltoztatás, motivációs 

változtatások), 

 zsűrik vagy vita panelek (ellentétes véleményű vagy semleges szakértők) beépítése a 

döntési folyamatba. 

A modern szervezetekben (vállalkozások, intézmények) a csoportokat gyakran használják 

döntéshozói testületként. Gyakran tapasztalható az a tendencia, hogy a kiemelt fontosságú 

döntéseket, mindig csoportra bízzák. Feltételezik, hogy a csoportok: demokratikusak, 

heterogén összetételük miatt képviselik az érdekcsoportokat, jól kezelik a szélsőséges 

felfogásokat, ügyesen elkerülik a méltánytalan megoldásokat, a kompromisszumkeresés 

egyben egy hatékony szűrés is az optimális döntés elérése érdekében. 
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Harvey (1988) újabb megfigyelései a csoportgondolkodással kapcsolatos ismereteinket 

kibővített és árnyalta, miközben felhívta a figyelmünket arra is, hogy a csoportok valójában 

nem is a legjobb keretei a döntéshozatalnak. A megfigyelései arra irányultak, hogy tisztázza a 

megállapodások kialakulásának folyamatában, a csoporttagok egymáshoz való viszonyulását. 

Az Abilene paradoxon néven bemutatott jelenségsorozatot (híres oktató film), olyan 

konszenzusra épülő csoportdöntések esetén tárta fel, amelyeknél az egyetértés ellenére, a 

végeredményt senki nem tartja megfelelőnek és egyéni döntési helyzetben senki nem is 

döntött volna úgy, ahogy a csoport ezt végül megtette. Vagyis: a csoportok gyakran hoznak 

olyan döntéseket, amelyek következtében ellentétesen cselekszenek, mint ahogyan tagjaik 

valójában cselekedni szeretnének, vagy amilyen célok teljesülését valóban kívánják. A 

jelenség valójában az a triviális helyzet, hogy: csoport egyezség születik, az egyetértés 

látszatának felkeltésével és fenntartásával. 

Az Abilene helyzetű döntéshozói csoportokban, hat – a döntés minőségét, kimenetét 

befolyásoló - tünet jól azonosíthatóvá vált: 

 A probléma természetét azonosan ítélik meg.  

 A csoporttagok között véleményegyezés van a célok megvalósítását biztosító 

cselekvések tekintetében. 

 A csoporttagok kommunikációja hibás, mert nyilvános véleményük ellentétes 

meggyőződésükkel. Társaik hasonlóan torz véleményét ennek ellenére nem kritizálják. 

 A kialakuló információs krízisben céljaikkal és szándékaikkal ellentétes 

cselekedetekre ragadtatják magukat. 

 A cselekvés során frusztráció, düh és elégedetlenség bontakozik ki. Elkezdődik a 

bűnbak megkeresése, kijelölése. 

 A hiba tisztázása elmaradása esetén a paradoxon megismétlődik, sokszor egymásra 

épülő módon, miközben a feszültség nő, a rejtett konfliktus eszkalálódik. 

 

Harvey (1988), aki a fenti jelenséget azonosította, az alábbi befolyásoló tényezőket tárta fel, a 

viselkedési zavar magyarázataként: 

 Aggodalom: a konfliktushelyzetben felismerjük a kivezető utat, de a cselekvés 

pillanatában megijedünk és kompromisszumot kötve a rossz megoldást is 

elfogadjuk, eltűrjük. 

 Besimulás: a csoportok törekszenek a teljes konszenzusra, ami gyakran átfordul 

a tagok öncenzúrázásába, a saját vélemény tudatos visszafogásába. 

 Negatív fantázia: saját magunkra vonatkoztatva, rossz kimenetelű 

forgatókönyveket képzelünk el és ettől fogva a kockázatkerülő magatartás 

uralkodik el rajtunk. Minden elkövetünk annak érdekében, hogy a negatív 

forgatókönyvek beteljesülését elkerüljük. A mégis felmerülő kockázatok 

hallgatással, a konfliktushelyzet megkerülésével hárítjuk el. 

 Elhallgatás: a kockázatkerülő magatartás közepette lényeges információk felett 

szemet hunyunk, ami újabb kockázatokat gerjeszt, a saját cinkos 

együttműködésünkkel megerősödve. Tartunk a változásoktól, félünk az 

ismeretlentől. 

 Elszigetelődés: az egyén azért fogadja el a látszólagos megegyezést a 

csoportban, mert fél az elszigetelődéstől, a kirekesztődéstől, miközben pont ez 

a kényszer cselekvés sodor a periféria felé. 

 A bizonytalan és a biztos felcserélése: Az elszigetelődés elleni görcsös harc és 

a negatív fantázia kiteljesedése belesodor bennünket egy valótlan helyzetbe, 

ahol hasonló pszichés állapotú társainkkal együtt téveszméink áldozatává válva 

hozunk döntést. 
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1.2.6 Szociometria 

 

A csoportjellemzőkkel leírható társas alakzatok, sajátos belső struktúrával rendelkeznek. Az 

egyén ezekben az alakzatokban különböző pozíciókban, különböző kapcsolati hálóba 

illeszkedve végzi aktivitásait. Ezeknek a közösségeknek a belső szerkezete időben változik és 

az interakciók hatására tartalmilag is új kötődéseket alakít ki. 

Jakob Levy Moreno (Mérei, 1971, 2001) volt az a kutató, aki tudományos igényességgel 

feltárta a közösségek informális struktúrájának vizsgálatára használható szempontokat és 

kialakította a megfigyelés és értékelés módszertanát. A módszertan „szociometria” néven vált 

közismertté és népszerűvé. 

A szociometriai vizsgálatok, elsősorban a kiscsoportok életének tanulmányozását teszik 

lehetővé. Ezek jellemzője a viszonylag jól áttekinthető tagság, közös normatív viselkedési 

formák, közös élmények és motivációk. 

Moreno szerint a spontán társulások hálózatai a szervezett intézményi rendszerek (vállalatok, 

hivatalok, egyesületek, stb.) hierarchikus struktúráinak „árnyék” képét testesítik meg. 

Kiemelése szerint: az interakciókban az emberi érzelmi kapcsolatok minősége döntő hatású. 

Ezek az érzelmi kapcsolatok egy lappangó kapcsolati hálót képeznek le. A módszertan ennek 

megfelelően, ennek a rejtett hálózatnak a különböző helyzetekben kialakuló - különböző 

rokonszenvi közelítést feltételező, a személyes választások és kötődések szerint változó - 

rendszerének reprodukálását teszi lehetővé. Ez a struktúra vizualizálható: szociográf 

formájában megrajzolható és mutatószámokkal leírható. 

Mérei (1971) a módszert továbbfejlesztette. A több szempontú szociometriaként elnevezett 

módszertan lényege, hogy segítségével az egyén társas helyzetének meghatározásán túl, annak 

csoporton belüli funkcióiról és a közösség egészéről is információt gyűjthetünk. Nem 

korlátozódnak a megfigyelések az elfogadás és elutasítás síkjára, hanem a közösségnek, mint 

önálló egységnek a jellemzőit is megpróbálja feltárni. Ez feltételezi, hogy az adatgyűjtés során 

nem csupán a rokonszenvi, hanem a funkcionális kapcsolódásokat is igyekszünk megismerni. 

A vizsgálat jellegzetes irányai: a közösségi rátermettség jellemzői, az egyéni készségek, az 

egyéni választások mozgató erői. Kiterjedhetnek a megfigyeléseink a csoport belső 

hierarchiájára, a kommunikáció jellemző irányaira, tartalmára, a döntések és feladatok 

végrehajtása során igénybevett kapcsolatokra, a normák szabályozó erejére. 

Mérei, a kibővített vizsgálati kör indoklásaként három fontos területet emelt ki: (Várkonyi, 

2011)  

 Ahhoz, hogy az egyén helyzetét pontosan tudjuk értékelni, információkkal kell 

rendelkezni a csoportról, mint közösségről és a csoportról, mint a társas együttlét 

színteréről is. 

 A társas mozgások színterének bemutatásakor meg kell ismerni a hierarchikus 

viszonyokat, a feladatokból származó funkcionális elvárásokat, a munkamegosztásból 

származó kapcsolatokat és döntési láncokat. 

 Fel kell tárni az egyéni és csoportos motivációkat is, amelyek a kötődéseket és a 

potenciális választásokat befolyásolhatják. 

A több szempontú felméréshez használt kérdőív általános szerkezete:  

 Vizsgálati dimenziók (4 irány): 

o Rokonszenvi dimenzió:  

 személyes kapcsolatok, 

 érzelmi viszonyok, 

 választások kölcsönössége, 

 bizalmi kapcsolatok szintje. 

o Funkció jellegű dimenzió:  
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 szervező – koordinációs készség, 

 képviseleti küldetés, 

 tárgyilagosság, 

 közösségi feladatvállalás, 

 feladatorientáció. 

o Egyéni képességek dimenziója: 

 műveltség, 

 szakmai kompetenciák, 

 intellektuális mozgékonyság, 

 eredmény centrikusság. 

o Elfogadottsági dimenzió: 

o érvényesülés, 

o ismertség, 

o mások elfogadási preferenciái, 

o közösségi értékítélet, közkedveltség, 

o csoporton belüli distanciális (státusz) helyzet. 

A különböző kérdések formájában megfogalmazott kapcsolati jellemzőket, a csoporttagok 

válaszai alapján (válasz mátrix) egy gráffal (kapcsolati térkép) tudjuk megjeleníteni. 

Az így kibővített módszertan több lépésből áll: 

i. Vizsgáló szakasz: A közösségen belüli rokonszenvi és a több szempontúságot 

megalapozó kapcsolatok feltárása, különböző élethelyzetekhez kötve.  

Technikai lépései: Szociometriai kérdőív szerkesztése és kitöltetése. 

ii. Reprodukciós szakasz: a közösségen belüli spontán választások (egyirányú és/vagy 

kölcsönös) szerkezetének felrajzolása, a szociográf megalkotása. Technikai lépései: 

Választási mátrixok kitöltése, kölcsönösségi és gyakorisági mutatók meghatározása. 

Szociogram megrajzolása. (7. – 8. táblázatok és a 3. – 4. ábrák) 

iii. Elemző – értékelő szakasz: a reprodukált hálózat szerkezeti elemzése és 

következtetések levonása a mintázatok alapján.  

Technikai lépései: Társas kapcsolati mutatók kiszámítása, elemzése. 

 

Módszertani ajánlások 

 

A szociometria felmérések elvégzéséhez, a tapasztalatok alapján összefoglaljuk a főbb 

módszertani szabályokat és eljárás technikai ajánlásokat. 

A felméréseknek mindig egyértelmű helyzetekre, kapcsolatformákra és zárt csoportra kell 

vonatkoznia. A vizsgálatok módszertani alapszabályai: 

 A vizsgálati csoport határainak kijelölése, a tagok azonosítása. 

 A választási szabályok tudatosítása. Ennek fő eleme: az egyén korlátozásmentes 

választási lehetőségének biztosítása. 

 Az egyéni választásoknak, nem általánosnak, hanem konkrét szituációhoz kötődőnek 

kell lennie. 

 Biztosítani kell az egyéni választások titkosítását. 

 A vizsgálat résztvevőinek érzékelnie kell a választások fontosságát, a helyzet 

komolyságát sugárzó szituációt kell kialakítani. 

 A kérdéseknek és a szituációknak minden résztvevő számára egyértelműeknek kell 

lennie. 

A kérdések tartalmának meghatározásakor követendő szabályok: 

 A vizsgálati cél, pontos meghatározása. 
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 Az érzelmi választások értékelésére szolgáló kérdések mindig tegyék lehetővé a 

spontán válaszadást. Ezt segítik, ha ezek konkrét élethelyzetekre, jól azonosítható 

szituációkra, közösségi élményekre, a vizsgálati cél tartalmának megfelelő 

aktivitásokra vonatkoznak. 

 A több szempontú vizsgálatok – kiterjesztett információgyűjtési terei – a hierarchia, a 

belső munkamegosztás és a belső bizalmi állapotok megismerését is alapozzák meg. 

 A kérdések számát limitálni kell. A gyakorlatban bevált megoldások a 15 – 25 kérdést 

tartalmazó kérdőíveket használtak. 

 Egy átlagos – 16 kérdésből álló teszt – belső ajánlott szerkezeti arányai: 

o 3 rokonszenvi kérdés, 

o 1 bizalmi, 

o 6 képességre vonatkozó, 

o 6 funkció jellegű, 

o és 2 népszerűségi kérdés. 

 A több szempontúságot megtestesítő kérdésekre adott válaszokat a rokonszenviektől 

megkülönböztetve dolgozzuk fel. 

 Az elemzések árnyalása érdekében néhány háttérkérdést is beszerkeszthetünk a 

tesztbe. Ezek az egyének kiemelkedő tulajdonságainak (kiválóságok), kulturális 

orientációjának (kiemelt érdeklődési terület), normatív környezetének (barátok, 

példaképek), szocializációs pozíciójának (iskolázottság, családi kötődések) 

megismerésére szolgálhatnak. 

 A kérdések megfogalmazásakor a pozitív válaszadás lehetőségét keressük, mivel a 

negatív beállítást az emberek általában kerülik vagy elutasítják. 

 A negatív vizsgálati beállítódás indulatokat gerjeszthet, ami torzíthatja az 

eredményeket. 

Kölcsönösségi – gyakorisági mátrix 

1.7. táblázat 
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Kölcsönösségi és választási mutatók 

 

1.8. táblázat 
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*Eloszlás= személyek közötti megoszlási arányszám  **Szóródás= jelölés/eloszlás               

 

A szociogram szerkesztésének fontosabb szabályai: (3. – 4. ábrák) 

 A csoporttagokat karikával jelöljük és azonosítjuk, a titkosítás megtartásával. 

 A csoporttagok különböző minőségű distanciális helyzetét külön jelölhetjük. (nemek, 

életkori csoportok, beosztott – vezető) 

 A választásokat és kölcsönös választásokat eltérő módon jelöljük. (nyilak a gráf 

éleken) 

 A szociogramban minden személy csupán egyszer ábrázolható. 

 Több kérdés kapcsán kinyilvánított választást vagy kölcsönös választást a gráf élek 

megtöbbszörözésével jelezzük. (Egyes szerzők csupán a kölcsönös választásokat 

jelölik be a gráfba, az egyirányúakat nyilvántartják, értelmezik, de nem ábrázolják) 

 A gráf felrajzolását a legtöbb kapcsolattal rendelkező személyekkel érdemes 

megkezdeni és fokozatosan kiterjeszteni. 

 A folytatásban a kapcsolati elemeket a gyakoriság csökkenő rendjében célszerű a 

gráfba berajzolni. 

 A párokat és magányosokat a peremre rajzoljuk a kimutatható egyéb viszonyok szerint 

pozícionálva. 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

rokonszenvi választás 

képességi választás 

 

1.3.ábra 

      Szociogram 

 

Szociometriai mutatók: 

 Szerkezeti mutatók: 

o Kohéziós mutatók: 

A közösségi összetartozást, a szolidaritást kifejező jellemzőkről beszélünk 

ebben a csoportban. Az ilyen kapcsolatok kifejeződései: a társas interakciók 

gyakorisága, a közös érdeklődés, közös erőfeszítések vállalása, együttműködési 

hajlandóság. 

o Kölcsönösségi index: A kölcsönös kapcsolatokkal rendelkező személyek 

száma/csoport létszám. 

 A magasabb érték összeforrottabb közösségre utal, az alacsonyabb 

lazább kapcsolatokra. Ha a mutató 55% alá kerül, akkor nincs 

érdemben működő csapat. 

o Sűrűségi mutató: Az egy személyre eső kölcsönös választások aránya. Az 

összes kölcsönös kapcsolat/csoportlétszám. 

 Jó minőségű csoportot jelez a mutató 0,9 - 1,1 közötti átlagértéke. Stabil 

csapat esetében ennek értéke 1,1 fölött van átlagban is. 
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o Kohéziós index: A megvalósult és a lehetséges kölcsönkapcsolatok aránya. Az 

összes kölcsönkapcsolat értéke/n(n-1)/2 

 Ha az érték 15% fölött van, akkor erős kohézió van, ha 10% alatt, akkor 

frusztrált együttessel állunk szembe. 

o Viszonzott kapcsolatok mutatója: 

 A kölcsönös és a vállalt kapcsolatok aránya. 

 Ha mértéke 40 – 50% között van, akkor relatíve stabil 

közösségről beszélhetünk. Ha 70% feletti, akkor már a 

konformitási (csoportnyomás) jelenség kerülhet előtérbe. 

Instabil társas kapcsolatoknál, viszont akár 30% alá is mehet a 

mutató. 

 Alakzati mutatók: 

o Tipikus szerkezeti alakzatok: 

 Magány: marginális helyzet, veszélyes elszigetelődésekkel. 

 Pár: akik csak saját maguk közt választanak. A pár jellegzetes 

viselkedése az intimitások irányába való eltolódás, az őszinte 

megnyilvánulások. Különbség tehető az elszigetelt és a kirekesztett 

párok között. Az előbbinél vannak pozitív szerepelvárások, nincs 

konfliktusuk, csupán adott helyzetben nem dominánsak. A második 

típusban már valamilyen negatív szerep van a háttérben, legalább a pár 

egyik tagjánál. A kirekesztett párok esetében erős konfliktusok 

rejtőznek a háttérben. 

 Klikk: 3 - 5 egymáshoz kötődő belterjes alcsoport. Elkülönülésre 

törekvő, tudatosan bezárkózó kiscsoport a közösségen belül. 

Célazonosság hiánya vagy együttműködési készségek kialakulatlansága 

vagy motiválatlanság állhat a háttérben. 

 Csillag: nyitott forma, négy személy kölcsönös választása révén jöhet 

létre. 

 Lánc: soros személyes kötődések eredménye. 

 Mikrocsoport: a nagycsoporton belüli kisebb, de zárt, önálló kapcsolati 

hálóval jellemezhető közösség. 

o Közösségi strukturális jellemzők elvárt átlagértékei: 

 Magányos: ~12% alatt 

 Pár: ~ 8% 

 Lánc: ~ 15% 

 Csillag: ~ 19% 

 Háromszög: ~ 12% 

 Négyszög vagy további sokszög: ~ 34% 

 Centralizáltsági - marginalitási mutatók: 

 A központosodás (sűrüsödés) és a marginalizálódás (sodródás a 

peremre) mértékét mutatja. 

 Központ: akkor jelenik meg, ha a csoporttagok 25% –a valamely 

zárt alakzatban megjelenik közvetlenül. 

 Társas övezetek: a központi alakzathoz egyszeres, kétszeres 

áttételen keresztül kapcsolódó személyek aránya. erős befolyás 

esetén ennek mértéke legalább 50%. 

o Szerkezeti tipológia: 

 Laza – strukturálatlan együttes: párosok és rövid láncok együttese. 
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 Halmazszerkezet: láncok és csillagpontok laza halmaza, sok peremmel 

és klikkel. 

 Centralizált – széles peremű csoport: egy, világosan kirajzolódó 

központú szerkezet, sok peremkapcsolat, de többlépcsős kapcsolat a 

jellemző. 

 Tömbösödő csapat: a tagság 50%-a egy centrumhoz kötődik. 

 Többközpontú csapat: párhuzamosan formálódó, egymással 

kapcsolatban álló centrumokhoz kötődik a csapat túlnyomó többsége. 

 Csoportlégkör mutatója: 

o A több szempontúságot megtestesítő kérdések esetében egyszerű gyakorisági 

vizsgálatokat végzünk, amelyeket kérdéscsoportonként és összességében is 

értékelhetünk. 

o A csoportokon belül a rokonszenvi választásokra és a funkcióra való 

alkalmasságra vonatkozó választásokra van értelme meghatározni. 

o Mindkét esetben az egyénre vonatkozó összes választások számát elosztjuk a 

funkcióra vonatkozó kérdések számával. 

 Értékelési skála: 

 A rokonszenvi – személyes választások szintere: 

o  1-1,9   alacsony érték, a választások nagyon 

szóródnak, szubjektívek  

o  2-2,5   a csoportvélemény kiforratlan 

o  2,6 fölött  a választások kikristályosodnak 

 A funkcióra való alkalmasság színtere:  

o  1-2,5    alacsony érték, a választások nagyon 

szóródnak, szubjektívek 

o  2,6-2,9  a csoportvélemény kiforratlan  

o  3-3,9   a választások kikristályosodnak  

o 4 fölött  a csoportvélemény markáns 

 A magasabb mutató értékek hatása: 

 Kedvező csoportlégkör, ha a közösségi funkciók terén van 

sűrűsödés. 

 Rokonszenvre épülő konformitás hajlandóság, ha a személyes 

elem dominál. 

 Alacsony sűrűsödés mindhét síkon, mivel a csoportvélemény 

erősen szóródik. 

 Általános konformizmus, mindkét síkon erőteljes a sűrűsödés. 

 Tagolódási mutatók: 

o A társas jelentőség mutatója: 

o Jelentőség mérték: a teszt keretében kapott összes egyéni jelölések 

(választások) számának és az összes – csoporton belüli – jelölések számának 

hányadosa. A tagok egyéni rangsora leképezhető. 

 A szociometriai szerep mutatója: 

o A csoporton belüli státuszt az jellemzi, hogy milyen funkciókat kellene ellátni, 

a szerep pedig azt, hogy milyen viselkedés révén lehet ezeket betölteni. 

 Kijelölt szerepek: a közösség jelöli az adott funkcióra vagy felruházza 

valamely képességgel. 

 Szerepindex: a csoporttagok milyen arányban jelölik valamely funkcióra 

vagy képesség alapján szerepre, domináns mértékben. 
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 Jelentőség index: az összes választások alapján (minden kérdés kapcsán 

generált összes választási lehetőség) alapján az egyénhez kapcsolódó 

jelölések száma. ( a kis jelölésszámot kapott tagok kizárása után mérve, 

rangsorolva) 

o A mutatószámok tartalmi értékelése: 

 A kívánatos funkciók betölthetősége és annak közösségi legitimálása. 

 A csoporton belül a kiemelkedő személyiség jelenléte vagy hiánya. A 

szerepdifferenciálódás mértéke a csoporton belül. 

 Polarizált csoportkép, mind a képességek, mind a támogatottság 

szempontjából. 

 A jelentős támogatottságú – elfogadottságú és kiemelkedő megítélésű 

személy jelenléte a csoportban. 

 Választási szerep repertoár mutatója: 

o A csoporttagok által, a választási helyzetekben számításba vett személyek 

száma. 

o A választási repertoár mutatójának legalább 30% felettinek kell lennie, ha érett 

közösségként akar csoporttevékenységet folytatni. 

A csoport jellemzése a szerkezeti 

mutató számításához (n=32 fő)
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Forrás: Gyulai, 2010 

1.4.ábra 

Csoportszerkezeti jellemzők ábrázolása 

 

A szociogramból felismerhető és a mutatószámokkal leírható csoportszerkezeti jellemzők 

alapján csoportdinamikai hatásokat tudunk számba venni. Ilyenek lehetnek: (1.4. ábra) 

o a választások trendjei,  

o a kohézió mértéke,  

o a kötődések szerkezete, 

o a csoporttagok elfogadottsága vagy elutasítottsága, 
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o a konformitási befolyások belső kapcsolati hálóinak mintázatai, határai, 

o a belső szerkezet tipikus alakzatai,  

o az egyoldalú és a kölcsönös választások határai,  

o a választások sűrűsödése vagy ritkulása,  

o az alcsoportok méretei. 



 42 

 

2. A CSOPORTOS MUNKAVÉGZÉS TIPOLOGIZÁLÁSA 
 

A társas munkavégzés, minden szervezetnek jellemző munkamódszere. Tekintettel arra, hogy 

a munkavégzés célja, jellege, az együttműködés formája, időtartama befolyásolja a csoport 

tevékenységét, célszerű áttekinteni az alapvető csoportmunka típusokat. 

 

2.1 A team-munka céljai és tipikus alkalmazási területei 
 

A team-munka olyan emberek együttműködése, akiknek képzettsége, szemlélete különböző és 

tudásukat, képességeiket közös probléma (cél, feladat) megoldására fordítják. 

A team-munka célja jelentős, újszerű, bonyolult és nem ismétlődő problémák gyors és jó 

hatásfokú megoldásának elősegítése. A team-munka célja csak olyan feladat elvégzése lehet, 

amely az állandó jelleggel működő szervezeti egységek szabályozott tevékenységével nem, 

vagy nem kellő időre, vagy nem megfelelő hatásfokkal végezhető el. 

 

A teamek tipikus működési területei például a következők lehetnek egy vállalatnál: 

 a vállalatra, cégre vonatkozó átfogó vizsgálatok (pl. erős és gyenge pontok, valamint a 

környezet kihasználható lehetőségeinek és fenyegető veszélyforrásainak elemzése); 

 stratégiai, középtávú és éves tervezés; 

 belső ösztönzési rendszer és fejlesztésének feltételrendszere; 

 szervezetfejlesztési koncepciók megoldásának kialakítása, szervezetfejlesztési akciók 

végrehajtása; 

 egy-egy konkrét, összetett fejlesztési feladat megoldása; 

 visszatérően felmerülő problémák kivizsgálása (pl. tipikus külső reklamációk 

felszámolása); 

 piaci, műszaki, gazdasági elemzések; 

 az alkalmazott anyagválaszték vizsgálata, stb. 

 

A teamek az ilyen és hasonló témákban javaslatkidolgozó szervek. A különböző 

problémákban állást foglaló, előzetes döntéseket hozó, ellenőrzést végző szervek 

működhetnek bizottsági formában, ezek azonban nem tartoznak a teamek fogalmi körébe. 

(Ellenkezően: fontos a kettő lényegi eltérésnek megkülönböztetése.) 

2.2 Csoport-jellegzetességek 
 

A. Bizottságok 

 

Ad-hoc bizottságok: 

Egy-egy relatíve egyszerű feladat megoldására, korlátozott, általában rövid időtartamra 

létrehozott csoport. Általános működési célja a döntés előkészítés, amelynek keretében 

kooperatív jellegű együttműködés jön létre a résztvevők között. 

Tipikus alkalmazási terület: 

- bérezési, jutalmazási javaslatok előkészítése, 

- véleményegyeztetés, előzetes tárgyalások lefolytatása, 

- igények összegyűjtése és előzsűrizése, 
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- kampánytervek előkészítése. 

 

Állandó bizottság: 

Relatív hosszú időtartamban működő csoport. Tagjai általában a szervezetben betöltött 

pozíciójuk révén, delegálással kerülnek a csoportba. Olyan feladatokat látnak el, ahol 

viszonylag rendszeres egyeztetés mellett, ki-ki önállóan old meg részfeladatokat, de az akció 

kapcsán célszerű közös álláspontot kialakítani, illetve olyan speciális tervezési és ellenőrzési 

munkát végeznek, amelyet a formális szervezettől függetlenül célszerű megoldani. 

Tipikus alkalmazási terület: 

- költségvetési ellenőrzések, 

- személyzeti ügyek, 

- távlati tervezés, 

- fegyelmi ügyek, 

- képviseleti feladatok. 

 

Különítmény: 

Sok vonatkozásban az ad-hoc bizottságok jellegzetességeit mutatja. Különlegessége az, hogy 

a formális szervezet olyan független egységei között hozunk létre kapcsolatot ezen 

csoportformával, ahol a delegáltak szervezeti származása stabil. A delegáltak személye és a 

csoport mérete változik a feladatmegoldás kívánalmainak megfelelően. 

Tipikus alkalmazási terület: 

- termékfejlesztés, 

- reklám kampányok tervezése, 

- több divíziót átfogó akciók előkészítése. 

 

Különleges tanácsok: 

Tagjai szavazás útján kerülnek a testületbe. Hatáskörük sokoldalúan szabályozott, de általában 

döntéshozó fórumok. 

Gyakran hozzák létre az önkormányzatok, egészségügyi, oktatási intézmények, ahol e 

testületek ellenőrzési funkcióit is betöltenek. Részvénytársaságok esetén az igazgatóság 

(igazgatótanács) ilyen működtetése révén, a részvényesek által kijelölt képviselők (tagok) az 

érdekképviselet terén látnak el feladatokat, a munkaszervezet csúcsvezetőivel együttműködve. 

 

B. Munkacsoportok 

 

Operatív munkacsoport: 

 

Amikor a feladatrészek erős időbeni vagy térbeli koordinációt kívánnak meg. A csoport 

minden tagja önálló feladattal és felelősséggel rendelkezik, de van egy közös fölérendelt 

ellenőrük, aki a koordinációt is biztosítja, ezen keresztül az egyént hatékony és minőségi 

munkára is kényszeríti. 

Tipikus alkalmazási terület: 

- karbantartási feladatok, 

- előkészítési feladatok (reptéri gépkiszolgálás), 

- egyedi, összetett operatív munka, 

- zavarelhárítás. 

 

Autonóm munkacsoportok: 
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Az előző típusnál nagyobb függetlenséget élvező, hosszabb időre létrehozott csapatok. 

Történeti kialakulásuk a Volvo-összeszerelő stábjaihoz köthető. Lényeges jellemzőjük a 

csoporton belüli rotáció a munkamegosztásban, ami az egyéni teljesítményjavuláson keresztül 

növeli a csoport hatékonyságát. A csoport autonómiája javítja az együttműködési készséget, 

munkahelyi klímát, és növeli a motivációs rugalmasságot. Az autonóm csoportokra jellemző 

az önellenőrzés, ami határozott és széleskörű felelősségvállalással is együtt jár. 

 

Team: 

Egy konkrét projekt megoldására, funkcionális szakértőkből összeállított csapat, korlátozott 

időtartamú megbízással, részmunkaidős foglalkoztatással. 

Tipikus alkalmazási terület: 

- szakértői tevékenységet feltételező tervezői munkák. 

Egy általános osztályozási lehetősége a csoportoknak, amikor a szerveződés jelleg-

zetességeiből indulunk ki. 

 

Funkcionális csoportok 

Tartós együttműködési cél érdekében, általános feladatmegfogalmazás mellett létre-hozott 

együttesek, amelyek a szervezeti felépítésben definiált függési viszonyok között 

tevékenykednek. Egy-egy feladat teljesítése után, nem kerülnek felszámolásra, hanem a 

tevékenységi kör jellegéből adódó új feladat megoldásába kezdenek bele. Összetételük, csak a 

szervezeten belüli személyi mozgásnak megfelelően változik. Közvetlen felettesük egyben a 

csoport formális vezetője is. 

 

Munkacsoportok 

Egy-egy zárt, aktuális feladat végrehajtására létrehozott együttesek. Tagjai a feladat jellegének 

és a csapat küldetésének megfelelően kerülnek kiválasztásra. Élettartamuk korlátozott, a 

feladat végrehajtása után felszámolásra vagy átszervezésre kerülnek, tagjaik a funkcionális 

csoportok hatókörébe kerülnek vissza. 

 

Ha a teameket: 

- a formalizáltságuk (formális-informális) 

- és működésük időbelisége (állandó-ideiglenes) 

szerint osztályozzuk, négy jellegzetes típus ismerhető fel. 

Ezek a következők: 

 projekt-team(formális és ideiglenes): szakértelem- és feladatorientált; 

 munka team (formális és állandó): beosztás és struktúraorientált; 

 szövetség (nem formális és ideiglenes): érték- és igényorientált; 

 hálózat (állandó és nem formális): instrumentális- és érdekorientált; 

A különféle típusú közös, a belső struktúrát leíró jellemzője, a csoport alrendszeri struktúrája. 

Ezek elemzésével a szociometria foglalkozik részletesen. Itt csupán annyit jelzünk, hogy 

alapvetően három alrendszeri szintet különítünk el. 

Az elsődleges alcsoportot, a perem-emberek és a kívülállók alcsoportját. A csoport-kohézió 

mértéke határozza meg alcsoportokhoz való kötődés szintjét. Az elsődleges alcsoportba a 

pszichológiai tagsággal rendelkezők jutnak. A peremcsoportba gyűlnek össze a marginális és 

kedvezményezett tagsággal rendelkezők. Az idegen tagságúak pedig a kívülállók 

alcsoportjaként azonosíthatók. 
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2.3 Csoportok tipológiája az irányultság szerint 
 

Függetlenített és nem függetlenített teamek 

 

A függetlenített team tagjai a feladatvégzés teljes időtartamára ki vannak emelve eredeti 

szervezeti egységeikből és mentesítve vannak minden más feladat alól. A feladat befejezése 

után a team megszűnik, tagjai visszatérnek eredeti szervezeti egységeikbe vagy új teambe 

kapnak beosztást. 

Függetlenített teamet csak a legnagyobb szabású, általában hosszabb átfutási idejű fejlesztési 

feladatokra, vagy rendkívüli sürgős és kivételesen nagy erőösszpontosítást igénylő feladatok 

megoldására létesítenek. 

A nem függetlenített team tagjai az adott feladatban munkakapacitásuknak csak egy részével 

vesznek részt. A team-munka legjellemzőbb területein általában a nem függetlenített teamek 

működésére van szükség. Ezek a teamek a team-munka időtartama alatt nincsenek kiemelve 

saját szervezeti egységeikből, s az ott rájuk háruló feladatokat is elvégzik, az alkalmiakkal 

párhuzamosan. E kettősség feloldását alapvetően az jelenti, hogy team-feladatuk és a 

szervezeti egység szerinti feladatuk részben vagy egészben fedi egymást, eredményes 

működésük a teamben saját szervezeti egységüknek is érdeke.  

 

Feladat meghatározó és feladatmegoldó teamek 

 

Sok esetben már a megoldásra javasolt problémák kellően pontos megfogalmazásához vagy 

súlyozásához is célszerű teamet szervezni. Az ilyen teamet nevezzük feladat meghatározó 

teamnek, míg a megfogalmazott problémák megoldására a feladatmegoldó team 

alkalmazható. 

A feladat meghatározó team a vezetést bizonyos tekintetben helyettesítő, szűkebb körű 

kollektívaként fogható fel. Feladati jellegüket tekintve a következők lehetnek: 

 a team-munkában megoldandó problémák felkutatása és feltárása, 

 a megoldásra váró problémák rendezése, 

 a rendezett problémák közül az aktualitásuknál, gazdasági vagy egyéb súlyuknál fogva 

jelentősebb és bonyolult problémák kiemelése és megoldandó témákként való kijelölése, 

 a téma keretein belül megoldandó problémák minél pontosabb körülírása, 

 az elkészített megoldási javaslat feletti döntésben való részvétel. 

A feladatmegoldó teamek munkája jórészt konretizált feladatok megoldására irányul. A 

megoldandó témát körvonalazni kell a feladatmegoldó team számára. A feladatmegoldó team 

munkájának célja általában kettős: 

 megoldási javaslat kidolgozása és megoldás megvalósításának megtervezése, 

 a feladat megoldása és meghatározott eredmény elérése.  

 

Gördülő teamek 

 

A teamek általában a problémamegoldás egy-egy pontjára vagy szakaszára szerveződnek. 

Felmerül a szükségessége azonban egy esetben annak is, hogy a teljes folyamatot - az igények 

kutatásától az igények kielégítéséig, illetve a piactól a piacig terjedő - innovációs folyamatot 

átfogja a team-munka. Ez egyetlen teammel általában nem oldható meg. A folyamat 

előrehaladásának megfelelően újabb és újabb teameket kell szervezni. 

A gyártmányinnováció esetében a gondolat felmerülésétől a fejlesztési tervcél 

meghatározásáig, innen a prototípus elfogadásáig, majd a gyártmány sorozatgyártásáig és 
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értékesítéséig tartó folyamatszakaszokra három, de finomabb szakaszolás esetén még több 

team szervezendő egymás után; a folyamat szakaszonkénti előrehaladása szerint. A szakasz 

feladattartalma meghatározza a team összetételét. Ahogyan a folyamat, változó feladat-

tartalommal "gördül előre", ugyanúgy változó összetételben mozognak előre a feladatmegoldó 

teamek. E teamek személyi állománya részben átfedi egymást. Döntő jelentőségű, hogy a 

következő (fogadó, átvevő) team domináns tagja bent legyen a megelőző (átadó) teamben. A 

domináns fogadó team-tagok személyének és a bevezetés (gyártás, alkalmazás) szakaszához 

közeledve szervezeti pozíciójának is garanciát kell nyújtania arra, hogy az innovációs 

folyamat nem akad el, tovább gördül és a végső szakaszban realizálódik. A gördülő teamek 

felépítésének és működésének fő szabályai ezek szerint a következők: 

 a folyamat egészére több teamet kell létrehozni, amelyek a folyamat szakaszonkénti 

előrehaladásának megfelelően egymást követve, szükség szerint átlapolva végzik 

munkájukat; 

 a folyamat, következő szakaszában mindig érdekeltséget kell teremteni a megelőző szakasz 

eredményeinek átvételére és továbbvitelére; 

 az egymást követő teamek közötti személyes átfedés fontos biztosítéka az innovációs 

folyamat gördülékenységének; 

 a vállalat állandósult (funkcionális vagy gyári) szervezeti egységeinek képviselőit be kell 

vonni (szükség szerint team-vezetőként is) a team-munkának azokba a szakaszaiba, 

amelyekben megnyerésük és elkötelezettségük döntő jelentőségű, a gyakorlati felhasználás 

szempontjából. 

 

Hierarchikus team rendszer 

 

Összetett és hosszabb időtávú folyamatokban, amelyekben több irányban folynak akciók, 

amelyekben párhuzamosan és egymást követően több team működik, szükségessé válik az 

irányítás szintjén is a teamek alkalmazása. Így a horizontális munkamegosztásban működő 

teamek. Ezek átfogóbb (magasabb) szinten koncepciókat, javaslatokat, munkaprogramokat 

alakítanak ki, információcserén keresztül koordinálnak, véleményeznek, döntéseket 

készítenek elő. 

 

Ilyen hierarchikusan is kifejlett - három fokozatú - teamrendszer működhet például a 

szervezetfejlesztés területén. A fokozatok ez esetben a következők: 

 VÁLLALATI SZERVEZETFEJLESZTÉSI TEAM, melyben a vállalat felsővezetői 

vesznek részt azzal a funkcióval, hogy időszakosan átfogó ellnőrzést gyakoroljanak, 

segítsék elgondolásaikkal és információikkal a szervezetfejlesztés terén folyó munkát, 

véleményt nyilvánítsanak a vezérigazgatói döntés meghozatala előtt, támogatást nyújtsanak 

a társadalmi folyamatként is nagy jelentőségű szervezetfejlesztési munka számára. 

 IRÁNYÍTÓ TEAM, amely állandó teamként (középvezető szintű team-tagokkal) 

alapvetően koncepciókon és információkon keresztül koordinálja és irányítja a 

munkateameket, továbbá javaslatokat ad, döntéseket készít elő a vállalati 

szervezetfejlesztési team számára. 

 MUNKATEAMEK, amelyek a szervezetfejlesztés egyidejűleg és egymás után jelentkező 

különböző témáin dolgoznak, általában pár hónapon át feladatuk befejezéséig. 

A teamek munkáját belső és külső szakemberek módszertani tanácsadással szolgálhatják. A 

teamek közötti és a külső szakemberekkel kapcsolatos koordinációs tevékenységet például a 

Szervezési és Számítástechnikai Osztályvezető - mint az Irányító team tagja - láthatja el. 

A TERMÉKTEAMEK a termékigazgatóval együtt szintén koordinációs súlyponttal látják el 

funkciójukat termékcsoportjuk vonatkozásában. Koordináló tevékenységük a funkcionális 
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szerveken kívül a termékcsoportjukban fejlesztési vagy egyéb feladatokon dolgozó teamekre 

is kiterjed. Sőt, az ilyen teamek alapítóinak - az esetek többségében - a termékigazgatóknak 

kell lenniük. Az eredeti és átfogó fejlesztési (innovációs) folyamatok egyes szakaszaiban 

működő "gördülő teamek" alakításában, feladataik meghatározásában és eredményeik 

értékelésében csúcsosodik ki a termékteamek és a termékigazgatók fejlesztést irányító 

funkciója. 

A teamek működésének beépülése a vállalat (cég, társaság) szervezetébe, - azaz a 

teamrendszerek létrejötte és magas színvonalú működése - általában töb év kitartó 

erőfeszítéseinek az eredménye. (Az alapokat ehhez az esetenkénti feladatra szerveződött egyes 

teamek képezik.) 

Az alkotástechnikai módszerek eredményes felhasználásának fontos feltétele a csoport 

együttes munkájának körültekintő - mindenekelőtt a feladat természetéhez és az alkalmazás 

körülményeihez "igazított" - hatékony előkészítése és lebonyolítása. 
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3. A TEAM ÉLETRE HÍVÁSA 
 

A legtöbb ember egy-egy team tagjaként végzi munkáját. Ez az általános felfogás a legtöbb 

vállalatnál, ahol a szakemberek egy nagyobb csoporthoz kötődve tevékenykednek. 

Az a fajta team (team-munka), amely a jelenlegi áttekintésünk központi tárgya, olyan 

munkacsoportot feltételez, amelyben a résztvevők közvetlen kapcsolatban állnak és egy közös 

cél elérésére törekszenek. 

Ezek a csoportok meglehetősen alacsony létszámúak, 3-8 fő között mozog a méretük. Fontos 

további jellemző, hogy a vezető átfogó hatáskörrel rendelkezik a team munkájára vonatkozóan 

és a team-tagok közvetlen jelentési kapcsolatban állnak vele. A visszacsatolás direkt formájú 

és egylépéses. 

Lehet, hogy ez a vezető a szervezeten belül akár 300 ember vonatkozásában birtokol hatáskört 

(pl. egy gyárrészleg vezető), de a közvetlen stábja csak 6 vagy 8 főből áll. Mi az ilyen csoport 

jellegzetességeit fogjuk vizsgálni. 

Sokféle elméleti magyarázat szól a csoport méretét meghatározó tényezőkről, de a legtöbb a 

nyolc fő feletti csoportméret esetén már problémákat jelez, mivel e létszám felett a vezető 

nem tudja kellő figyelemmel követni a csoporton belüli feladatokat. A gyakorlatban persze, 

ennek ellenére nem ritka, hogy ennél lényegesen nagyobb létszámot rendelnek egy-egy vezető 

alá. A sikeres team-ek rendszerint hosszú időn keresztül dolgoznak együtt, bár a vezető akkor 

hívja formálisan is egybe azt, amikor egy speciális programot kell teljesítenie, amelyben 

szigorú határidős részletek is felmerülnek. Ez azt is jelenti, hogy a vezető felelőssége más 

lesz, kevésbé átfogó, mint korábban. 

 

3.1  A megfelelő csoportstruktúra kialakítása 
 

Az előzőekben vázolt vizsgálatokkal csak a potenciális alkotóképességre (illetve annak 

típusára) lehet következtetéseket levonni. Közismert azonban, hogy az egyén tényleges 

teljesítménye és képességei között nincs egyértelmű összefüggés, mivel az a "külső 

tényezőktől", a szociális klímától, a szervezeti feltételektől, az ad hoc helyzet teremtette 

diszponáltságtól stb. is függ. (Ugyanaz a személy például adott, konkrét szituációban a tőle 

várttól lényegesen eltérően is viselkedhet.) 

Érdemes tehát gondot és időt fordítanunk a csoport struktúrájának megfelelő kialakítására, a 

csoportmunka vezetőjének kiválasztására, az alkalmazni kívánt módszer megválasztására, a 

technikai és egyéb feltételek biztosítására (hogy csak a legfontosabbakat említsük az 

eredményes és hatékony munka feltételei közül). 

A csoport összetételével kapcsolatosan általános irányelvként javasolhatók a következő 

szempontok: 

 A csoport legyen reprezentatív. Vagyis nem szabad a csoportot egyoldalúan összeállítani 

(képzettség és szakterület szempontjából sem). Így ha például a kereskedelemmel 

összefüggő tényezők várhatóan lényegesek, akkor a csoport tagjai közé a kereskedelmi 

szakembereket is megfelelő arányban fel kell venni. 

 A csoport tagjai legyenek függetlenek abban az értelemben is, hogy ne legyenek kitéve 

jelentékeny ellentétes irányú befolyásolásnak. (Közvetettnek sem: pl. státuszkülönbség, 

domináns személy, vagy "információbirtokos" stb. formájában.) 
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 A csoport jegyen megfelelő nagyságú, hogy az esetleges későbbi kiesések után is kielégítse 

összetételében a reprezentativitás követelményeit (ugyanakkor még ne fecsérelődjön el túl 

sok idő a frakciók, vagy a csoporttagok emocionális kapcsolatainak és az esetleg ebből 

következő reaktív viselkedésüknek a kompenzálására). 

Megfelelő csoportösszetétel esetén - a kedvező szociálpszichológiai hatások 

következményeként - a csoport általában: 

 teljesítmény többletet ér el az egyéni gondolatok, javaslatok szembe állításából eredő, 

eredménynövelő feszültség révén, 

 a személyek között fellépő rivalizálásból, összehasonlításból adódóan, 

 a csoportdöntést jellemző nagyobb kockázatvállalás miatt, emellett a csoport az egyéni 

felvetések egészséges ötvözetét nyújtja: 

- a normához igazodás lélektani szükségessége révén (igényszint-törvény), 

- a hibalehetőségek nagyobb mérvű kiszűrésével, 

- az azonos érdekből eredő gondosság eredményeképpen. 

Végül megemlítjük az eredményes team munkának - a csoport tagjaival szemben támasztott - 

három legfontosabb lélektani feltételét: 

 "A team-tagoknak állandóan érintkezésben kell lenniük és kölcsönösen 

tájékoztatniuk kell egymást. Ez a kommunikáció feltétele." 

 "A második feltétel nehezebben teljesíthető. Nem elegendő mások meghallgatása. 

Arra is késznek kell lenniük, hogy mások véleményét és javaslatát legalább 

megfontolják, lehetőleg pedig a probléma megoldásaként vagy részmegoldásként 

vegyék figyelembe. Ez az elfogadás feltétele." 

 "Ha minden tag mindenben mindig ugyanazon a véleményen volna, a kedvező 

eredmény valószínűsége nem lenne nagyobb, mintha egyvalaki alakítaná azt ki. Az 

eltérő vélemények, érvek bővítik a változatokat és növelik a kedvező eredmény 

valószínűségét. Ez a függetlenség feltétele." 

A szociológiailag is megfelelő csoportstruktúra (kor, nem képzettség, beosztás, stb.) 

kialakítása meghatározó lehet az egész csoportmunkától várható eredmény szempontjából. 

Ezért, bár direkt választ adni arra a kérdésre, hogy "ki alkalmas, vagy ki alkalmatlan a team 

munkára"? - általános érvénnyel - nem lehet, mégis van néhány olyan negatív személyiségjegy 

melyeket érdemes figyelembe venni a team tagok kiválasztásánál. 

Ugyanúgy természetesen vannak konstruktív ajánlások is, amelyeket ugyancsak tanácsos 

megszívlelni a csoportösszetétel meghatározásánál, mivel - például - a kor, nem képzettség, 

stb. szempontjából különböző csoporttagok a kreativitás szempontjából is "mások". Sőt: az 

ajánlások között is hangsúlyozott a "nem szakemberek" bevonása a team-munkába, mivel a 

laikusok még nem tudják, hogy "így nem lehet" (míg a szakemberek pedig nem tudnak 

megszabadulni bizonyos előítéletektől, vagy tabuktól).  

Egy adott feladat végrehajtása, a csoport technikai jellegű képessége, a szokásos 

munkafeladatok keretein belül. Ez általánosságban csupán annyit jelent, hogy a csapat 

rendelkezik egy csomó potenciális ismerettel és készséggel. Ahogy egy focicsapat rendelkezik 

11 labdarúgóval, ugyanúgy a team is meghatározott tudású emberekből áll, bár itt még a tudás 

vagy készség konkrét szintjét nem vizsgáljuk. Ebből származik  a team vezető alapfeladata: 

Mielőtt egy-egy team munkáját beindítja, határozza meg a feladatból leszármaztatható 

ismeretpotenciál (gyakorlat, elméleti-módszertani felkészültség, egyéb személyiségjegyek) 

tartalmát és szintjét, amely a feladat sikeres teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, 

valamint ez alapján meggyőződhetünk arról is, hogy a kiválasztott személyek, birtokolják-e a 

szükséges ismereteket, képességeket! 

A személyek technikai kompetenciáját (pl. végzettség, beosztás) viszonylag könnyű 

meghatározni, de az alapvető formális elvárások megléte (pl. szakszempontok), még 
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önmagában nem biztosítéka az eredményes munkavégzésnek. A vezetőnek biztosítani kell, 

hogy ezek a kiválasztott emberek képesek is együtt dolgozni egy célratörő csapatban. Ez 

utóbbi kritériumnak való megfelelés a sokkal nehezebb. Ez erősen függ a team-tagok 

személyiségétől, egyéni céljaitól és törekvéseitől. Az ilyen potenciálokat nehéz előre 

felbecsülni és általában csak menetközben derül fény a valóságra. 

A csoportdinamikai kutatások eredményei és az erre épülő módszertanok viszonylag 

hamar beépültek a vállalatvezetés eszköztárába. A team munka alkalmazásában is megjelenő 

divathullámok ellenére, a gyakorlati alkalmazások stabil területei alakultak ki. Jól jellemzi ezt 

a helyzetet, a Fortune magazin 1994-es felmérése. A lap híres „ezres listáján” rangsorolt 

vállalatok 68 százalékánál folyamatosan működnek teamek különféle kiemelt feladatok 

megoldására. Érdekes módon viszont az alkalmazottak viszonylag szűk köre, csak mintegy 10 

%-a vesz részt ilyen munkacsoportokban. 

A csoporttagok, egyéni mérlegeléseik során, a csoportmunka minőségét három síkon 

értékelik: 

a) Megelégedettség: 

Az egyén ráhatási, befolyásolási lehetőségét határozza meg. 

b) Vezetői elszigeteltség: 

A csoport vezetőjének és a csoport tagjainak kapcsolatát (távolság – közelség) 

mutatja. 

c) Centralizáltság: 

A döntéshozatalban való bekapcsolódás mértékét mutatja. 

A kutatók egyértelmű tapasztalata, hogy sok cégnél a divathullámok engedelmeskedve, 

előkészületlenül és átgondolatlanul hozzák létre a teameket. Ennek következménye a gyors 

kiábrándulás a kezdeti lelkesedés után. A résztvevőkben is elsősorban a negatív tapasztalatok 

rögzülnek, ami nehezíti az újabb csoportmunka beindítását. 

„Csalódáshoz vezet az is, hogy a teameket légüres térben, megfelelő képzés, vezetői 

támogatás és a munkakörök újraértelmezése nélkül hozzák létre, és semmit sem tesznek a 

teamek közötti kommunikáció elősegítésére.” 

A sikeres team-munka előfeltételei: 

- a csoport életre hívása előtt, elemezzék az elvégzendő munkát, 

- pontosan jelöljék ki a megoldandó problémát, 

- határozzák meg a team és az anyaszervezet kapcsolatát. 

A csoportmunka szükségességének okai vezetői oldalról is világosan megfogal-mazhatók. 

Ezek az okok, a hatékony team-vezetői munka fontos követelményei is egyben: 

1) A szervezet (team) tagjai jobban azonosulnak a szervezeti célokkal, ha részt vehetnek 

azok megfogalmazásában és a megvalósítás tervére, programjára, módszertanára 

vonatkozó döntések előkészítésében. 

2) A team tagjait a vezető megszabadíthatja azon félelműktől, hogy az önkényes 

hatalomgyakorlás következtében elvesztik a saját pálya alakítási lehetőségét. 

3) A vezetői állomány kiválasztásának jó lehetősége az egyén megfigyelése, tanítása a 

csoportmunka folyamatában. 

4) A csoportmunka a „magasabb rendű” igények - önbecsülés, önmegvalósítás - 

kielégítésére lehetőséget nyújt. 

5) A csoportmunka során a vezető és a tag olyan közelségbe kerül, ami segíti a 

distanciális helyzetből fakadó zártság oldásában, az őszintébb kapcsolat 

kialakításában. 

6) A magas szinten sikeresen működtetett team az alacsonyabb szervezeti szint számára 

mintát teremt, a vezetői stílus és a módszertan terén. 
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A csoport kialakulásának minimális előfeltétele, a potenciális tagok közötti interakció 

elindulása, elindítása. 

Az interakció, a személyközi kapcsolatok alapeleme. A fogalom alatt azt értjük, hogy a 

személyes kapcsolatba kerülő emberek kommunikálnak egymással, miközben egymás 

számára felismerhető „termékeket” állítanak elő és sajátos, a kölcsönkapcsolat közben 

módosuló viselkedést testesítenek meg. Az egymás számára előállított „termékek”, mint 

speciális produktumok, az interakció következményei mindig két tényezővel jellemezhetők. 

Az egyik a személy(ek) által realizált előnyök, amelyek az interakcióra sarkaló késztetést 

csökkentik, ha a szükséglet sikeresen kielégítődik. Magát az előnyt az egyén örömében, 

oldottságában figyelhetjük meg. A második tényező a befektetés, amelyek olyan tényezők, 

amelyek gátlólag vagy taszítólag hatnak a személyek közötti kapcsolatépítésben. Minél 

nagyobb ellenállást kell legyőzni, annál nagyobb a befektetés (az ár). Amikor nagy és 

koncentrált fizikai és szellemi erőfeszítésekre van szükség egy kapcsolatépítésben vagy 

versenyhelyzet, illetve zavar kíséri a cselekvéseket, akkor a befektetés az erőfeszítési szintnek 

megfelelően növekszik. Az interakció eredményei a befektetések és az előnyök egyenlegéből 

vezethetők le. 

Az interakció valamilyen személyes találkozás kapcsán jön létre (munka, bemutatkozás, 

szomszédos lakás, stb.) A folytatás annak az egyoldalú vagy kölcsönös információnak a 

függvénye, ami alapján feltételezhető, hogy a kapcsolat, kedvező eredményeket hozhat. A 

közvetlen helyzetre való első reagálás általában spontán jellegű. A folytatás kialakulásában, a 

potenciális interakció résztvevőit alapvetően az befolyásolja, hogy a kezdeti kapcsolat milyen 

eredményeket hoz, vagy milyen később bekövetkező eredmény valószínűsíthető. 

Az interakciókban felismerhetők azok az általános tendenciák, amelyek segítik az 

eredményes kapcsolat kialakulását. 

 

Néhány, a csoportmunka szempontjából lényeges törvényszerűség: 

- az önkéntesség és a kölcsönösség minden, az interakcióban résztvevő egyén számára 

pozitív eredményt biztosíthat; 

- segíti a kapcsolatépítést, ha saját befektetéssel biztosítunk másoknak előnyöket; 

- előnyöket biztosíthatunk másoknak, ha mások befektetéseinek csökkentését segítjük elő; 

- taszító hatású, ha mások befektetéseit növeljük, azért mert nem járulunk hozzá az előnyök 

kialakulásához; 

- a fizikai közelség, ami csökkenti a befektetések mértékét, segíti a kapcsolatépítés 

folyamatát; 

- a közös értékrend segíti a folytonosság fenntartását a kapcsolatépítésben. 

Minden team és minden team-munka úgy is felfogható, mint egy speciális kommunikációs 

rendszer. Ennek a felfogásnak megfelelően az alábbiakban röviden a kommunikációs 

rendszerek néhány sajátosságát foglaljuk össze. 

A személyközi kommunikációs kapcsolatokat a következő három elemcsoport elkülönítésével 

lehet vizsgálni (Zajonc, 1966): 

1) Az információ adójának viselkedése 

2) Az információ vevőjének viselkedése 

3) A kicserélt üzenetek típusai 

 

Az információt adó viselkedése: 

Az adó céljából lehet levezetni. 

Eszerint három alaphelyzet lehetséges: 

a) Szándék nélküli (járulékos) kommunikáció 

b) Kifejező kommunikáció 
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c) Eszközjellegű (célirányos) kommunikáció 

A járulékos kommunikáció esetében az adó nem is tudja, hogy közlésével információkat nyújt 

másoknak. Ebbe a körbe tartoznak azok az apró, finom jelzések, amelyek a környezet számára 

mégis tartalmi jelentést hordoznak. 

A kifejező kommunikáció az egyén érzelmi vagy motivációs állapotának következményeként 

jön létre és alapvetően ennek az állapotnak a kifejezésére, közvetítésére szolgál. 

 

Eszközjellegű a kommunikáció akkor, ha a vevőnél tudatosan, meghatározott reakciókat 

akarunk kiváltani. 

Az első két típus közös jellemzője, hogy az üzenetek, közlemények kibocsátásra (emisszió) 

kerülnek és hatásukat az adó vagy nem tudja, vagy nem akarja követni. Eszközjellegű 

kommunikációnál az üzenetek átadása (transzmissziója) is megtörténik és aszerint is 

változnak (utóközlemények), hogy milyen hatást gyakorolnak a vevőre. 

Csoporton belüli konformitás kialakítása kapcsán megfigyelték, hogy az egyhangú döntés 

megteremtéséhez az eszközjellegű kommunikációt veszik mindig igénybe. Ilyenkor az 

üzenetek címzettjei mindig azok a személyek, akiket kényszeríteni kívánnak a 

csoportvélemény elfogadására. Kimutatható az is, hogy a szélsőséges (nem konform) 

véleményt képviselő személyekre vagy alcsoportokra irányuló fokozott kommunikációs 

nyomás enyhül és megszűnik, ha ezek változtatnak véleményükön. 

Ha a véleményváltás nem indul el rövid idő alatt, akkor a konform véleményt hordozók 

megszakítják a kommunikációt és kiközösítik a más véleményt képviselőket a csoportból. 

 

Az információ vevőjének viselkedése: 

Az embert, mindennapi élete során üzenetek megszámlálhatatlan mennyisége éri, amelyek 

döntő többségéről tudomást sem szerzünk. Azt, hogy milyen üzeneteket veszünk tudomásul 

attól függ: milyen információk fogadására vagyunk felkészülve. 

A felkészültségi állapot a következő tényezők függvénye az eszközjellegű kommunikációban: 

- a vevő mire akarja felhasználni az információt; 

- milyen az adó személyisége, hitelessége; 

- az adó és a vevő mennyire van közös véleményen (hullámhosszon). 

Kifejező kommunikáció vételénél, az emocionális jellegű jelzések vételének és 

értelmezésének minőségét döntő mértékben befolyásolja, hogy az adó és vevő mennyire 

hasonló vagy azonos kultúrkörben helyezkedik el. Ezen túlmenően, a kultúrkörben elfogadott, 

ismert sztereotip megnyilvánulások értelmezésében az is segít, ha általunk jól ismert, más 

szituációkban is megfigyelt egyén érzelmeiről van szól. 

Szándék nélküli kommunikációban a megfigyelések és kísérletek szerint, a vélemények 

megváltoztatása tendenciaszerűen erőteljesebben jön létre, mint a célirányos esetekben. Ennek 

háttere ma még nem teljesen tisztázott, de a jelenség mindenesetre figyelemre érdemes. 

A kommunikáció minőségét meghatározza a csoporton belül kialakult vagy tudatosan 

létrehozott kommunikációs hálózat típusa is. A 9. táblázat Bavelas (1950) alapján, e hálózatok 

jellegzetességeit foglalja össze. 

 

Hálózati jellemzők: 

a) Sebesség: 

A problémamegoldás gyorsaságát, a működés tempóját befolyásoló tényező. 

b) Pontosság: 

A munka közbeni hibázás valószínűségét, a komplex problémakezelés lehetőségét 

határozza meg. 

c) Telítettség: 
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Az információ, hálózaton belüli arányos, vagy aránytalan megoszlását jelzi. A 

centralizált típusoknál ez jellemzően kiegyensúlyozatlan információ-ellátást jelent. 

Ennek következménye a tájékozatlanság, a megalapozatlan véleménynyilvánítás. 

A centralizált jellegű - küllős, Y-hálók, a rutin jellegű feladatok megoldásához 

alkalmasabbak, elsősorban gyorsaságuk miatt. 

A decentralizált - kör, direkt - hálók az összetett, kreatív megoldást igénylő feladatok 

megoldásához nyújtanak jó hátteret, elsősorban a közvetlen véleménycsere feltételeinek 

biztosításával. 
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Kommunikációs hálózatok típusai (Bavelas, 1950) 

3.1. táblázat

Szempontok 

 

Küllős Y Lánc Kör Direkt 

Hálózat szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Információcsere 

jellemzői 

     

Sebesség gyors lassú lassú lassú lassú-gyors 

Pontosság jó elfogadható elfogadható rossz jó 

Telítettség alacsony alacsony közepes magas magas 

Hálózati tagok 

jellemzői 

 

     

Megelégedettség alacsony alacsony alacsony magas magas 

Vezetői elszigetelődés van van van nincs nincs 

Centralizáltság magas magas közepes nincs nincs 
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3.2 A csoportfejlődés 
 

A közös munka kezdeti szakaszában a csoporttagok csak egy-egy emberrel, korlátozott 

kommunikációs kapcsolatban állnak. Tipikus jelenség, hogy félve nyilvánítanak véleményt, 

reakcióikat visszafogják. A rendszeres együttlét hatására az emberek kezdenek kinyílni és a 

kölcsönös megismerés és elfogadás egy bizonyos szintjén megindul a sokoldalú, nyílt, 

parttalan kommunikáció, ami az együttléthez kötődő interakciók számát és minőségét is 

javítja. Ezek a feladatmegoldáshoz kötődő interakciók a problémamegoldás minőségét is 

javítják. 

A csoportfejlődés további szakaszában, egyetértés mellett speciális csoportcélok is 

kialakulnak. Ennek eredményeként felismerhetőkké válnak a csoportnormák, amelyek a 

tudatos célelérést hivatottak elősegíteni. 

A csoportfejlődés különböző fázisainak ismerete és felismerése azért fontos a vezetés 

számára, mert megfelelő beavatkozásokkal befolyásolni lehet a fejlődés menetét és a kialakuló 

értékrendet. A teljesen kifejlődött, összetartóvá vált csoportnál a vezetésnek sokkal nehezebb 

sikeresen megváltoztatni a normákat és a struktúrát, mint a formálódás időszakában. 

A csoportok fejlődési tendenciáját számos tényező befolyásolja abban a vonatkozásban, hogy 

a csoportok, a szervezeti és az egyéni célok milyen összhangját és beteljesülését hozzák létre. 

 

Az integrációt befolyásoló tényezők: 

1) Környezeti tényezők: 

A környezetnek támogatni kell a logikus csoportszerveződést (munkarend, fizikai 

elhelyezés, munkamódszer, stb.) 

Lényeges elem, az interakció lehetőségének biztosítása. 

2) Tagsági viszonyokat befolyásoló tényezők: 

A csoporthatékonyság elsőrendű befolyásoló eleme a csoport összetétele. Ha a 

csoporttagok személyes háttere, értékrendje és státusa túlságosan eltérő, akkor ezek 

megakadályozzák a kommunikációt, a hatékony munka előfeltételét. 

A csoporttagoknak együttes tapasztalatszerzésre kell lehetőséget biztosítani, amely 

módot ad a kommunikációs rendszer és bizalom légkörének kialakulására. 

3) Dinamikus tényezők: 

A csoport keletkezését, illetve a csoport életét befolyásoló események jellemzői. E 

tényezők a csoporttagok érzelmei és érzelmi alapállását és annak változásait foglalják 

magukba. 

Olyan változók foglaltatnak bele, mint 

- a csoportba történő belépés, beléptetés módja, 

- a csoportstruktúra, 

- a siker és a kudarc, mint előzetes élmény, 

- korábbi csoport-konfliktusok kezelési vagy feloldási módja. 

 

3.2.1 A team életciklusa 

 

Minden csoport újraéli a csoportfejlődés szakaszait megszületéskor és akkor, ha 

megváltozik a csoportösszetétel, a feladat, a műszaki-gazdasági környezet. Természetesen, ha 

a csoport kellően eltökélt, akkor a változások folyamán, az egyes fázisokon gyorsabban jut 

keresztül. Egy új tag megjelenésekor, akár percek alatt létrejöhet a csoport-szokásokhoz való 
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igazodás, ha a megjelenő új feladatmegoldáshoz vagy új feltételhez igazodó döntés 

előkészítéshez, vagy új ötletgyűjtéshez is hatékonyan tudja alkalmazni azokat. 

A célokban történő változás a legproblematikusabb általában, mivel itt bizonyos érzelmi 

kötődöttségeket is fel kell oldani a folyamat újraélése kapcsán. 

Sok esetben a csoportok egy-egy fejlődési fázisban leragadnak és önállóan képtelenek 

továbblépni. Ilyenkor a csoportvezetőnek kell erőteljes beavatkozásokkal átsegíteni a 

csoportot a következő fázisba. Általában, a normálisan fejlődő csoportoknál az első, a 

tájékozódási fázis a legrövidebb időtartam. Az újrafogalmazási és a formalizálódási szakasz 

hosszabb időtartamú. A koordinációs szakasz pedig a leghosszabb. Az elakadás okai között 

mindig felismerhető a nem megfelelő csoportösszetétel, az elégtelen információcsere, a nem 

világos cél, a célokkal nem azonosuló személyek jelenléte vagy a rossz csoportvezetői munka, 

illetve az ezekre visszavezethető egyéni és csoport konfliktusok. 

Számos szerző (Janis, 1971; Jensen, 1977) párhuzamot von a csoportfejlődés és a 

szervezeti szocializálódás folyamatai közé, mivel az abban felismerhető általános tendenciák a 

csoportfejlődésre is hatást gyakorolnak. 

A szocializálódás első fázisában az egyén - a szervezet új tagja - megismeri és 

megpróbálja elfogadni a szervezet sajátosságait, miközben összeveti azokat saját elvárásaival 

és megtanulja azokat a viselkedési módokat, amelyet a szervezet vagy büntet, vagy jutalmaz. 

Ezt nevezzük a feladatorientációs és szerep-próba szakasznak. 

Ezután a saját szerep pontosításán keresztül, az egyén megtanulja, hogyan tud 

kompromisszumot kötni az elvárásokkal és a változásokkal. Ez az érzelmi azonosulási és 

kezdeti konfliktus szakasz. 

A harmadik fázisban, a szereptisztázás lezárásával jutunk el a hatékony 

szerepvállaláshoz, munkavégzéshez. Ez pedig elvezet a megelégedettséghez és az 

elkötelezettség kialakulásához. 

A szocializálódás hatékonyságát befolyásolja az egyének és a csoport céljainak 

szinkronitása.  Az egyéni célok együttese nem más, mint a csoport célrendszere. A team 

minden tagja szeretne a saját tapasztalataival hozzájárulni a közös célrendszer kialakulásához. 

Ha ebben akadályozzuk őket, már az indulás pillanatában elültetjük a jövőbeni konfliktusok 

csíráját. A célok lehetnek formálisak és informálisak. Ami azt jelenti, hogy a formális célok 

szóban vagy írásban direkt módon megfogalmazásra kerülnek. Jellegüket tekintve szorosan 

kötődnek a feladathoz vagy a követelményekhez. Az informális célok, ettől eltérően, a 

csoporttagok fejében élnek, illetve viselkedésükön, szerepvállalásukon keresztül ismerhetők 

fel. Jellegüket tekintve, erős érzelmi töltésűek és általában az egyén és a csoport elvárt „siker-

történetéhez” kötődnek. Lényeges, hogy a csoportcélok együttműködés eredményeként 

fogalmazódjanak meg és az egyén ne tekintse rossz kompromisszumnak azok felfogadását. 

Bass és Ryterband (Show, 1976) csoportfejlődési és életciklus modellje, négy fejlődési 

szakaszt különít el. 

1) Kölcsönös elfogadás és a csoportszellem kialakulása. A kezdeti kölcsönös bizalmatlanság 

lassú oldódása révén, szűnni kezd az egyénben az alkalmatlanságtól való félelem. A 

kezdeti emberi viszonylatokat a szimpátia-antipátia pillanatnyi állapota határozza meg, 

ami később oldódik és az érdeklődés és az elfogadás irányába mozdul el. Az ily módon 

egyre nyíltabbá váló egyén hajlamossá válik az autonómia feloldására és a csoport hatalmi 

és függőségi rendszerébe való beilleszkedésre. 

2) Nyílt kommunikáció és aktív döntéshozatal. Az egymás elfogadni tudó és akaró 

csoporttagok, szabadon kinyilvánítják érzelmeiket (ellenszenveiket is), kialakítják a 

csoportnormákat. A reakciók nyíltak, amelyek a szervezettebb és bonyolultabb 

problémamegoldást lehetővé teszik. 
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3) Motivált viselkedés és termelékenység. A csoport sikerében érdekeltté váló tagok 

alárendelik egyéni törekvéseiket a közös céloknak, a versengés helyett együttműködésre 

törekszenek. E tiszta és áttekinthető helyzetben kölcsönösen sarkallják egymást 

többleteredmények elérésére. 

4) Ellenőrzött munka és rugalmas struktúra. A végső fejlődési fázis, amikor a csoport az 

egyéni képességek szerinti feladatvégzésre és differenciálódásra is lehetőséget ad. A 

csoport az új kihívásokra rugalmasan reagál. 

 

3.2.2  Munkamegosztás 

 

A csoportfejlődés szakaszait és tipikus viselkedési módjait Bales (1965) empirikus úton is 

vizsgálta. A csoport viselkedését 12 tényező megfigyelésén keresztül értékelte (lásd. 3.2. 

táblázat). 

Az általa megfigyelt kategóriák egyik része a „feladatmegoldásra irányuló viselkedést”, más 

része a „társas érzelmi viselkedést” foglalta magába. 

 

A beszélgetők első és következő aktusának összehasonlítása 

3.2. táblázat 

 

___ %  ---    

1. szolidaritást fejez ki         3,8 4,1 

2. feszültség csökkentést fejez ki         1,6 8,0 

3. egyetértést fejez ki         2,0 26,3 

4. javaslattal szolgál         10,0 5,9 

5. véleménnyel szolgál         39,5 22,3 

6. útmutatással szolgál         31,4 15,4 

7. útmutatást kér         3,4 3,4 

8.  véleményt kér         3,4 2,1 

9. javaslatot kér         1,4 0,9 

10. véleménykülönbséget fejez ki         1,4 8,7 

11. feszültséget fejez ki         1,4 1,8 

12. ellenséges érzelmeket fejez ki         0,7 1,1 

  0  10  20  30  ___ ----- 

Forrás: Bales, 1955 

----- a sorozat első aktusa 

___  a következő aktus 

 

Az első három kategória a pozitív reakciókat, az azt követő három, a vele ellentétes 

negatív reakciókat foglalja magába. Ezek együttesen írják le a társas érzelmi viselkedést. A 

feladatmegoldásra irányuló viselkedést a 7-12. sorszám alatti tételek mutatják be két 

alcsoportban. Az elsőbe sorolta a problémamegoldást célzó kérdéseket, a másodikba a 

problémamegoldó erőfeszítéseket. Vizsgálatai során összehasonlította az első csoportos 

együttlét, illetve az azt követő vitaszakaszok eredményeit. Ezek tömör összefoglalását a 3.1. 

ábra mutatja. 

A csoportfejlődési vizsgálatok egyik fontos eredménye az ún. egyensúlyi probléma 

megfogalmazása. A csoportnak az a viselkedési tendenciája, hogy ide-oda ingadozik a 

feladatteljesítési törekvések, valamint a csoport fenntartására és a csoporttagok 
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szükségleteinek kielégítésére irányuló törekvések között, ami tulajdonképpen nem más, mint 

egy egyensúlykeresési probléma. Az ingaszerű kilengés egyik irányba azonnal felerősíti a 

háttérbe került elemek iránti érdeklődést.  

 

 
 

3.1. ábra 

A csoportdöntés folyamatának szakaszai (Bales, 1955) 

 

3.2.3 Egyén kontra csoport 

 

A kutatókat már a kezdetektől fogva erőteljesen foglalkoztatta az a probléma, hogy a csoport 

ténylegesen hatékonyabban képes-e egy-egy problémát megoldani, mint az egyén. Az 

empirikus vizsgálatok és kísérletek ellentmondásos eredményeket mutattak. Az első 

vizsgálatoknál még az egyén és a csoport teljesítményét állították egymással szembe, később 

az egyén és a csoporttagok hozzájárulását is figyelembe vették. Napjaink kutatásaiban már a 

feladat jellegét (zárt, illetve nyitott probléma) is a vizsgálati körbe vonták. 

Az eredmények azt bizonyítják, hogy a csoport teljesítményét két tényező befolyásolja: 

i. csoport-összetétel, 

ii. csoport-szerveződés. 

Az első tényező az egyéni tulajdonságokra, kvalitásokra utal, a második tényező az egyéni 

kompetencia és a feladat jellemzői kapcsolatát írja le. E kapcsolat teszi lehetővé az egyén 

számára a közös munkavégzésbe való bekapcsolódást. A két tényező együttese az ún. 

csoporthatás (szinergia-hatás), ami nem egyszerűen az egyéni képességek együttese, hanem 
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ettől eltérő természetű. Nem az egyénben, hanem az együttműködés folyamatában mutatható 

ki és csak tartós és színvonalas együttműködés eredményeként jön létre. 

 

A team tagjaitól megkövetelt vagy elvárt készségek általában három csoportba sorolhatók: 

i. műszaki-gazdasági vagy funkcionális szakértelem; 

ii. probléma-megoldási és döntési szakértelem; 

iii. interperszonális kapcsolatteremtő és kommunikációs készségek. 

Az egyéni képességek és készségek hatékony érvényesítési lehetőségeit a csoportszerveződés 

lehetőségei és keretei is befolyásolják. 

Amikor a kutatók az izolált egyéni, az interakciós szakaszokkal bővített egyéni, illetve a nyílt 

folytonos interakciós munkamódszereket összehasonlították, nyilvánvalóvá váltak az egyes 

típusok lényeges előnyei és hátrányai. Az izolált egyéni munka, előnye a fokozott elmélyülés 

és az egyéni adottságokhoz igazodó munkaritmus. A rövid interakciókkal bővített munkában 

az információcsere lehetősége és az azonosulási igény kifejezhetősége a specifikus előny. A 

folytonos interakció pedig a kompromisszumkereséshez ad jó feltételeket. 

 

A nominális keretek: 

- táplálják a tartalmi munkavégzést, 

- a saját tévedések felismerését és a tévutak átgondolását, 

- nehezítik vagy ellehetetlenítik a koordinációt, 

- akadályozzák a konfliktusok feloldását. 

 

Az interakció: 

- ösztönzi az egyéni értékek felmutatását, 

- biztosítja az összehangolódás kereteit, 

- vezetői beavatkozások révén korlátozza az egyén mozgásterét. 

 

Az összetett kombinált akció: 

- támogatja a kölcsönös bizalom elmélyülését, 

- a prioritások egységes kezelését, értelmezését, 

- egymás értékeinek felismerését, 

- keretbe foglalja a véleményegyeztetés konfliktusoktól sem mentes folyamatát. 

 

Alapvető tényező a csoportos döntés esetén, a szinergia-hatás érvényesülése, ami a tagok által 

bevitt sokféle tudás, képesség és információ magas szintű hasznosulását teszi lehetővé. 

 

Néhány befolyásoló tényező: 

 

Időtényező: 

A csoportdöntés tendenciaszerűen több időt igényel, mivel az információcsere, a konszenzus 

kialakítása időigényes. A véleményegyeztetés során gyakran a konszenzus elérése fontosabbá 

válik, mint az optimális döntés megkeresése. A konszenzus nyilvánvalóan a team-tagok 

megelégedettségi szintjét emeli, viszont e lassú folyamat időt vesz el a szakmailag 

megalapozott, objektív variáns kialakításától. 

 

Kockázat: 

Az általános felfogás szerint a csoport kockázatvállalási szintje tendenciózusan magasabb az 

egyénnél. Az elmúlt évek kutatásai finomítják e megállapítást a tekintetben, hogy a megoldás 
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különlegessége is figyelembeveendő. Az egyéni döntéshozó tartózkodik az extra 

megoldásoktól, a team által elfogadott és támogatott egyedi megoldások viszont teret nyernek. 

 

 

Tapasztalatok elfogadása: 

A csoport, képes felülvizsgálni és elbírálni az egyéni tapasztalatok helyességét, érvényességét, 

ami előnyös hatás. Gátló tényező, hogy domináns, magas státusú személyiségek erőteljesen 

befolyásolhatják a csoport véleményének és normáinak alakulását. Az alacsony státusú tagok 

könnyen csatlakoznak az előbbiekhez, azt gondolván, hogy ezzel kivívják azok elismerését is. 

 

 

Csapatszellem: 

Pozitív hatása, hogy felerősíti a tagok közötti együttműködési készséget, növeli az érzelmi 

kötődést. 

Negatív oldala, hogy a csapatszellem felerősíti a külső nyomásoknak való megfelelés vágyát. 

Korlátozza a kritikai szellemet, a csoporttagok belső nyomást gyakorolnak egymásra a gyors 

konszenzus elérése érdekében. 

A csapatszellemből származó hatások néhány példáját a 3.3. táblázat mutatja be. 

 

A csapatszellem érvényesülése 

 

3.3. táblázat 

Szempont 

 

Jellemző 

 

Sérthetetlenség 

Növeli az egyén biztonságérzetét, védelmet nyújt a 

veszélyekkel és kizártság érzettel szemben. 

Ésszerűség Segít felismerni saját vagy mások viselkedésének 

irracionális elemeit. 

Erkölcs A csoport akcióinak erkölcsi, etikai megalapozottságát 

javítja. 

Sztereotípiák A különböző látásmódok segítik elkerülni a 

megszokottságból származó csapdákat. 

Nyomások A csoportnyomást gyakorol az egyénre, kényszeríti a 

saját álláspont gyors feladására, az aggodalmak 

eltemetésére. 

Öncenzúra A csoportdöntés eredményeit kötelező minden 

fórumon képviselni. 

Önfeladás Kényszeríti a tagokat az azonos nézet kialakítására, 

átvételére.  

Gondolkodás Az egyén gondolkodási szabadságát korlátozza a 

csoport-cél túlzott előtérbe állításával. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A csoportos munkavégzés, speciális feladványok megoldása érdekében, mint egyedül 

lehetséges módszer is megjelenhet. 

A csoportos döntéseket kiváltó tényezők: 

- nagy bizonytalanságot vagy kockázatot rejtő döntési helyzetek, 

- nem rutin jellegű döntések, 
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- speciális és sokirányú szaktudást feltételező problémák, 

- konszenzusra való törekvés, 

- a végrehajtáshoz szükséges egyetértés és mozgósítás biztosítása. 

 

Az egyéni és a csoportos döntéshozatal közötti választás előkészítéséhez a 11. táblázat 

összehasonlításai adhatnak segítséget. 

A teameknek – ha sikert akarnak elérni – a következő közös feltételeket kell teljesíteniük: 

- sürgősséget, feszített teljesítménynormákat és tevékenységi irányokat kell megszabni; 

- az embereket a készségek és képességek, nem pedig a személyi tulajdonságok alapján kell 

kiválasztani (mivel a személyi fejlődés is jellemzi a sikeres teameket); 

- különös figyelmet kell fordítani az első értekezletre és cselekvésekre; 

- néhány világos viselkedési szabályt kell meghozni; 

- a teljesítéssel közvetlen kapcsolatban néhány feladatot és célt kell kitűzni, meghatá-rozni; 

- a csoportot rendszeren friss tényekkel és információkkal kell élénkíteni; 

- sok időt kell együtt tölteni; 

- a pozitív visszajelzés, elismerés és jutalmazás hatását ki kell aknázni. 
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Az egyéni és a csoportos döntés összehasonlítása 

 

3.4.táblázat 

 

Tényező 

 

Egyén, ha… Csoport, ha… 

A feladat vagy probléma jellege a kreativitás és a hatékonyság a fontos a sokféle ismeret, tapasztalat, képesség 

lényeges 

Döntés elfogadhatósága a döntés eredménye utasításba foglalható a végrehajtók azonosulásától függ a 

megvalósítás sikere 

Megoldás minősége a megfelelő szakértő azonosítható különböző nézetek ütközése vezet el a 

megoldáshoz 

Az egyén jellemzői együttműködést nem igényel a megoldás a csoport-munka tapasztalatok segítik a 

hatékony megoldáskeresést 

Klimatikus viszonyok a versenyhelyzet erőteljes a versenyhelyzet okozta stresszt közömbösíteni 

kell 

Időtényező 

 

az idő relatív rövid nem érvényesül kemény időkorlát 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.3 Team építés 
 

Denton (1992) a team-építés menetét a házépítéshez hasonlítja (3.2. ábra) A ház alapja az a 

feladat, amely a team-tagokat összehozta. A ház pillérei, a team tagjai által felvállalt és 

teljesített szerepek. A téglák - amelyből a falazat épül - megfelelnek annak a feladat-

megoldási sornak és részfeladatoknak, amelyet a csoport a problémamegoldás során követ. A 

kötőanyag, az a kommunikációs háló, amit a csoporttagok egymás között kiépítenek. Végül a 

ház teteje, az a megoldás és az a megvalósítási terv, amit a team kidolgozott. 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A team-építés modellje 

3.2. ábra 

 

A J. Adair (1994) által kifejlesztett komplex tréning metodika, amely a team építésének 

hatékony eszköze az ún. funkcionális szemléletre épít. Ennek három alappillérét jelöli meg. 

 

1. Feladat: 

A csapat és a rendezetlen tömeg közötti egyik alapvető különbség, hogy az előbbi közös 

célokkal is rendelkezik. Ha a csoport nem tud munkája során jelentős vagy az elvárásoknak 

megfelelő eredményt elérni, frusztrálttá fog válni. A csoport céljai, feladatai természetesen 

mindig az anyaszervezet céljaiból, feladataiból vezethetők le. A kapcsolódó tevékenységek: 

munkatervek készítése, erőforrás allokáció, ellenőrzés és teljesítményértékelés. 

 

2. Csapat-team: 
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A célok eléréséhez az együttdolgozók, a csoport közös erőfeszítése szükséges. A jól vezetett 

csoportban az egyéni teljesítmények megtöbbszöröződnek és a végző hatékonyság is 

kedvezőbb, mint az egyéni munkavégzés esetén. A csoporton belüli konfliktusok is 

felhasználhatók a hatékonyság növelésére, az erőfeszítések egyesítésére. Ennek eszközei: 

motiváltság fenntartása, csapatszellem erősítése, csoportkommunikáció erősítése, interakciós 

kényszerek kialakítása. 

 

3. Egyéniségek: 

Az egyén a csoportos munkavégzés keretében is szereti látni a felelősségi körét, a 

mozgásterét, a munkája következményeit. A csoport vezetőjének lehetőséget kell biztosítani 

ezek felismerésére és a jó munka elismerésére. Ennek lehetséges formái. bíztatás, elismerés, 

képzés, egyénre irányuló probléma megoldás. 

A vezető alapvető kötelessége a fentiek tekintetében: 

1. Kijelölni a feladatot 

2. Létrehozni és működtetni a team-et 

3. Biztosítani az önfejlesztés lehetőségét 

Az a vezető például, aki a feladatot állítja a középpontba, például csak a termelés operatív 

kérdéseivel foglalkozik és elfelejti a bátorítást, a segítségnyújtást, a motiválást, csak 

rövidtávon lehet eredményes. Ugyancsak hibás az a vezetői szemlélet is, amelyik a csoport 

légkörére koncentrál, közben elfeledkezik a csoportmunka céljáról, és a team-tagok 

erőfeszítésre való kényszerítéséről. Lehet egy munkahely kiváló vidám légkör, ha nincsenek 

egyéni célok és konkrét feladatok. 

 

A 3.3. ábrán, egy egyszerű modellben bemutatjuk a fentiek összefüggését és 

kölcsönkapcsolataikat. Bármelyik elem hiánya, vagy aránytalansága a bukás, a sikertelenség 

potenciális oka. 

Feladat megvalósítás

Team építés Egyéni fejlôdés

 
Forrás: Adair, 1994 

Adair modellje 

3.3. ábra 

 

Az egyensúly fenntartásához a vezető által gyakorolt kulcs-funkciók: 

- feladat meghatározás, 

- tervezés, 

- eligazítás-aktivizálás, 
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- ellenőrzés, 

- értékelés, 

- motiválás, 

- szervezés, 

- példamutatás. 

A három kapcsolatban álló és átfedése kerülő kör szimbolizálja azokat az alapvető 

tennivalókat, amelyeket minden vezetőnek, mindig figyelembe kell venni, ha egy összetett 

feladatot (akciót) sikeresen akar megoldani. 

A hatékony vezetői munka alapja az, hogy mindig figyelembe vesszük az alapvető funkciókat 

egy-egy feladat végrehajtásakor. 

 

Az akció-orientált vezetés bázis-funkciói: 

 

1. Feladat: 

A feladat tisztázása nemcsak szakmai alapkérdés, hanem a teljesíthetőség alapja is, mert ezen 

keresztül a team-ek és az egyéneknek is morális kötelezettsége hozzájárulni valamely 

feladatrész megoldásán keresztül a végeredményhez. 

 

2. Egyén: 

A team minden tagja elvárja az egyéni fejlődés biztosítását és ahhoz, hogy megelégedett 

legyen testreszabott motivációt is alkalmazni kell. Ehhez számára sikerélményt, előrehaladást 

és vonzó, szociális klímát kell biztosítani. 

 

3. Team: 

A hatékony team-munkához szükséges team-légkör a reális közösségi célokból vezethető le. 

A szinenergia hatások és az ennek megfelelő magas teljesítményszintek csak team-munkában 

jöhetnek létre. Három lényegi összefüggést kell mindig figyelembe vennünk: 

a.) A pontatlan feladatkiadás morális elbizonytalanodást is eredményez. Az egyén ilyen 

helyzetben az egyéni érdeklődését helyezi előtérbe. 

b.) A „team-szellem” (team-spirit) alacsony szintje esetén a szinenergia-hatások nem 

érvényesülnek. A segítőkészség, a kooperatív munka helyett, az ellenségeskedő verseny 

kap teret. Az ilyen légkör hatása meggátolja a feladat teljesítését. 

c.) Az egyéni fejlődés korlátozása gátolja a csapatba való beépülést, az egyént 

végeredményben demoralizálja. Ami szintén az eredményes működést gátolja. 

A súlyponteltolódások néhány tipikus esetét az alábbiakban mutatjuk be: 

 
Feladat-centrikus: 

A feladat túlságosan ránehezedik az egyénekre. Az általános morál rossz, az egyéni 

törekvések teljesülése túl sok energiát köt le. 
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Feladat-centrikus: 

A feladat túlságosan ránehezedik a csoportra. Elriasztja a stábot, a fokozat nélkül adagolt 

feladattömeg és hosszú távú passzivitás jön létre. 

 
Egyén-centrikus: 

Az egyének saját törekvéseiket favorizálják. Hosszú távon az együttműködés potenciális 

lehetőségét is kizárják. 

 
Egyén-centrikus: 

Sem az egyén, sem a csapat nem látja az elérendő célt, a kihívás nagyszerűsége, újszerűsége 

rejtve marad. 

 
Team-centrikus: 

A csoport saját belső életére koncentrál, a feladat csak apropó az elszigetelődés 

kialakításához. Az egyén csak szürke építőkocka. 
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Team-centrikus: 

A munkahely egy hangulatos klub, ahol az egyén saját törekvéseit is érvényesítheti, feladatbéli 

kötelezettségek nélkül. 

 

Az előzőekben vázoltak, egy csoport kialakításának kezdetétől érvényes általános, 

funkcionális szempontokat fogalmaztak meg. Ezen túlmenően természetesen szituáció-

orientált tényezők is befolyásolják a team élettörténetének alakulását. Ezeket Jensen (1977) 

csoportfejlődési modelljén keresztül mutatjuk be (8. ábra). A továbbiakban pedig az egyes 

fázisok jellegzetességeit foglaljuk össze. 

 

Orientációk: 

 

1. fázis: Tájékozódás 

 

Súlyponti feladatok: 

A csoporttagok információt gyűjtenek a megoldandó feladat természetéről, jellegéről. 

Próbálják tisztázni a csoportcélokat és kölcsönösen kiegészítik egymás elképzeléseit. 

Felvázolják az elkövetkező időszak elvárt cselekményeit. 

 

Tipikus reakciók: 

A csoporttagok felismervén az elvárt viselkedési módok lényegét, amelyek ideális esetben 

megkönnyítik a feladat teljesítését. Keresik az ideális munkamegosztás lehetőségét és a 

feladat által megkívánt interakciós formákat. E szakaszban a kezdeti sikertelen interakciók 

tapasztalatai is kiértékelésre kerülnek. Multi-kulturális team-ek esetében e fázis általában sok 

nehézséggel jár együtt, a felfogások nagyon eltérő jellege miatt. 

 

2. fázis: Újraértelmezés 

 

Súlyponti feladatok: 

A csoportok elfogadván a feladatot és kifejezik elkötelezettségüket a végrehajtás mellett. A 

határidők megvitatásakor merülhetnek fel az első zavarok, amelyek a résztvevők nem azonos 

elkötelezettségéből származnak. 

 

Tipikus reakciók: 

A csoporton belül a megegyezés hiányából fakadóan olyan reakciók származhatnak, amelyek 

konfliktusok forrásaivá válhatnak. Gyakran próbálják a munkaráfordításokat eredendően 

csökkenteni, vagy a végrehajtandó feladatokat egyszerűsíteni. Fontos vezetői feladat ezen 

kezdő konfliktuscsírák oldása. 

 

3. fázis: Koordinálás 

 

Súlyponti feladatok 

A feladatmegoldáshoz kötődő viták, az alternatívák kialakítása és a szükséges akciók 

megtervezése történik itt. 

A team-tagok világosan felismerik a feladatmegoldáshoz kapcsolódó eltérő emocionális 

kötöttségeiket. 

A csoportvitákban való aktivitás szintje, az új és új feladatmegoldáshoz kötődő érzelmi 

azonosulás ingadozása jellemző tényezője e szakasznak. 
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Ha a meg nem értés is folytatódik, akkor általában a csoporton belüli információcsere lassul 

le, így lényeges információk elzárva maradnak. 

 

Tipikus reakciók 

Ha a résztvevők tisztázzák és feloldják nézeteltéréseiket és nyitott információáramlást tudnak 

biztosítani, akkor javul a csoport-kohézió. Gyakran a csoport nem képes erre a szintre eljutni, 

ennek eredményeként elindul a dezintegrálódás. 

 

4. fázis: Formalizálódás 

 

Súlyponti feladatok 

A csoport elkötelezi magát a végső megoldások mellett és próbálja a környezetét is 

befolyásolni saját döntése mellett. 

 

Tipikus reakciók 

Akkor hatékony a munka, ha mindenki a team-beli szerepének megfelelően, tapasztalataival 

és a követelményekkel összhangban cselekszik. Ellenkező esetben megindul a csoportközi 

kapcsolatok fellazulása, szélsőséges esetben ez elvezethet a team feloszlásához. 
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JENSEN csoportfejlôdési modellje

1. TÁJÉKOZÓDÁS-FORMÁLÓDÁS

A csoport látja a kitûzött feladatot

és meghatározza az elfogadható

viselkedési módszert

4. FORMALIZÁLÓDÁS, 

HATÉKONY MÛKÖDÉS

A csapat kialakítja megoldását, 

meghozza lényegi döntéseit.

5. MEGSZÛNÉS, FELOSZLÁS

A csoport feloszlik, vagy feloszlatják.

2. ÚJRAÉRTELMEZÉS-VIHARZÁS

A csoport újraértelmezi a feladatot,

helyeselvén az abban felismert

célt és stratégiát és kialakítja

belsô struktúráját. Kezdeti 

konfliktusok érzékelhetôk

3. KOORDINÁLÁS, NORMA

    KIALAKÍTÁS

Információgyûjtés, -elemzés .

A csoport javítja összetartó erejét.

Eredménytelen

feladatteljesítés

Koncentrálás

a probléma-

megoldásra

Funkcionális

szerep-

megosztás

Nyitott, tudatos

információcsere

Csoportkohézió

kialakítása

Érzelmi kötôdés

a feladatból 

származó köve-

telményekhez

Csoport

konfliktusok

Tájékozódás

a feladatról

Próbálkozás

és függés

Team viselkedési szabályaiFeladat megoldásTeam építés szakasza

 
Forrás: Jensen, 1977 alapján saját ábra 

 

JENSEN csoportfejlődési modellje 

3.4. ábra 
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3.4 Versengő csoportok fejlődése 
 

A csoportközi viszonyok, talán legtipikusabb és leggyakrabban ismétlődő jelensége: a 

verseny. (Sheriff, 1966; Blake, 1964) A verseny a csoporttevékenység egyik - mindig jelen 

lévő, kitapintható - elemeként is értelmezhető. Pozitív tartalma alapján, mint a teljesítmény 

fokozás egyik mozgató erejeként azonosítható. Negatív tartalma alapján a folytonos 

konfliktusok gerjesztőjeként azonosíthatjuk. Értelmezése során úgy kell kezelnünk, mint 

olyan egyének vagy csoportok között kialakuló törekvést, amely célja egy más (mások) által is 

elnyerendő, megszerzendő dolog birtoklására való törekvés. Ez lehet: tárgy, erkölcsi érték, 

distanciális helyzet, erőforrás egyaránt. A verseny irányulhat direkt módon az elérendő cél 

megszerzésére: ez a klasszikus verseny. Amikor a verseny indirekt, vagyis valójában a 

versenytárs(-ak) ellen, azok pozíciójának rontására irányul, akkor azt: rivalizációnak 

(versengés) nevezzük. 

A klasszikus verseny a formális célra koncentrálódik, a versengés a viselkedésre és a 

teljesítmény összevetésre. 

A szociálpszichológiai szakirodalomban sokszor vonnak párhuzamot a verseny és a 

teljesítmény orientáció között. Az első a relatív, a versenytárshoz viszonyított előny 

megszerzésére irányul, míg a második viszont, az egyéni motivációból származó többlet 

teljesítményt tekinti fő céljának, anélkül, hogy másokkal folytonosan összemérné magát.  

A semleges helyzetben egyedül tevékenykedő csoportokhoz képest a versenyhelyzetbe kerülő 

team-ek speciális átalakulási folyamaton is keresztülmennek, ami a csoporton belüli 

viszonyokat a környezettel és a versenytársakkal fenntartott kapcsolatokat is átalakítja Pataki 

(1980). Fülöp (2003) és Johnson (1977) kiemeli, hogy a versengés rontja az emberi 

kapcsolatok minőségét, a belőlük származó konfliktusok ellenséges érzeteket keltenek, a 

kommunikációs zavarok információ visszatartáshoz vagy tudatos torzításhoz vezethetnek. 

A csoportmunka szempontjából a verseny azért különleges fontosságú, mert a kutatók 

egybehangzó véleménye szerint a csoportok versengési hajlandósága magasabb, mint az 

egyéneké. A csoporthelyzetből származó, látszólagos anonimitás, önmagában verseny 

gerjesztő hatású. Pines (1976) szerint, a csoport magasabb kockázatvállalási hajlandóságából 

ered az erős versenyszellem. Mások (Insko, 1977) a csoportokkal szembeni egyéni 

bizalmatlanságot hangsúlyozzák. A csoport erős identitása is befolyásoló tényező, hiszen ez a 

csoport tekintélyének és pozíciójának megőrzésére sarkalja a csoporttagságot. Ebből 

származik, az a negatív hatás, hogy a csoporttok még akkor is versenyeznek, amikor a verseny 

már eldőlt és az egyének már kilépnének a szituációból. Ezekben a helyzetekben világosan 

felismerhető, hogy a versenyben – a csoportok számára - nem az összemérés, hanem a harc a 

domináns elem. A csoportok mindig maximalizálni akarják nyereségeiket és minimalizálni 

veszteségeiket. Ezt -gyakran – akár csoporttársaik kizsákmányolása, kifosztása árán is 

megteszik. 

 

A versengés tradícionális hatásait Sheriff (1961) „tábori kísérletéből” vezetjük le. 

 

A versengő csoporton belül: 

1. Csoporton belüli kapcsolat szorosabbá válik, a tagság zárja sorait és jórészt eltemeti 

belső nézeteltéréseit. 

2. A csoport légkörét informális elemek határozzák meg. 

3. A vezetés mintái a demokratizálódás helyett az autokratikus irányába tolódik el; a 

csoporttagok tűrőképessége nő. 
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4. A csoport erőteljesen strukturálódik és szervezetté válik. 

5. A csoport erőteljes lojalitást és konformitást követel tagjaitól. 

 

A versengő csoportok között: 

1. A csoportok nem „semleges” stáboknak, hanem „ellenségnek” tekintik egymást. 

2. A csoport a gyengéit tagadja, erősségeit túlértékeli. 

3. Negatív - múltbeli konfliktusokból származó - sztereotípiák érvényesítése egymással 

szemben. 

4. Csoportközi interakció és kommunikáció csökken. 

5. Interakciós kényszerben saját álláspontjuk megerősítését keresik. 

Amennyiben a versenyhelyzet pro-contra eldől, speciális a „győztes” és a „vesztes” helyzetből 

származó jelenségek is megfigyelhetővé válnak az egyéneknél és a csoportoknál. 

 

A győztes csoportban: 

- csoportkohézió növekszik, 

- „jólét” vagy „jól-lakottság” állapota (harci kedv ellobbanása) alakul ki, 

- egyéni igények kielégítése kerül előtérbe a feladatteljesítés helyett, 

- önelégültség vesz erőt a csapaton. 

 

A vesztes csoport változásai: 

- a vereség elbagatellizálása, megmagyarázása, 

- revans provokálása, 

- a csoport felmorzsolódik, megoldatlan belső konfliktusok felszínre törnek, 

- mások hibáztatása, 

- alacsony szintű belső kooperatív hajlam, 

- értékrend átalakulása. 

 

A versengő csoportok ilyen viselkedésének megértéséhez fontos kiemelni azt a tényt, 

hogy a csoportok létrejöttében döntő szerepe van mindig az egyéneket összekapcsoló 

cselekvéseknek és az ebből kialakuló feladat teljesítésnek, célelérésnek. Versenyhelyzetben 

összeférhetetlen cselekvések és egymást keresztező célelemek ütköznek, amelyek mögött 

egyénekre szabott társas hierarchiák és normák állnak. Ezek sztereotip alapon kölcsönösen 

negatívan értékelik egymást és ennek megfelelő kapcsolat alakul ki. Az ilyen módon kialakuló 

„ellenségeskedést” csak fölérendelt, magasabb szintű tervek, célok megfogalmazásával lehet 

feloldani. Ezekben döntő szerepe van az új, közös erőfeszítés iránti vágy felkeltésének, mert 

ezen keresztül a másik csoport észlelése kedvezőbbé válik. A hatás azért is fontos, mert a 

csoportok - mind a negatív, mind a pozitív - véleményüket saját befolyásolási övezetükre 

(környezetük egy-egy része) is kiterjesztik, így az ott elhelyezkedőket is orientálják. 

A verseny negatív hatásainak kompenzálásában, a nyílt vagy lappangó konfliktusok 

kezelésében fontos szerepe lehet a „fölérendelt célok” mentén szerveződő új 

együttműködéseknek. A mindenki által együttműködést, közös erőfeszítést igénylő aktivitások 

segítik a korábbi sztereotípiák oldását, a konfliktusok okozta görcsök eltüntetését. 

A csoportok közötti verseny egyik mellékterméke az un. szociális differenciációnak nevezett 

jelenség. Ennek lényege, hogy a versenyben rendszeresen hátrányba kerülő, vereséget 

szenvedő csoportok az ismétlődő kudarcélmények hatására újrapozícionálják magukat. 

Keresnek egy betöltetlen helyet, egy üres distanciális helyzetet és kialakítanak egy olyan új - 

addig nem értelmezett összehasonlítási – dimenziót, amely számukra kedvező megítélést 

eredményez.   
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A szociálpszichológia szakirodalma a 90-es évekig a versengés és az együttműködés 

fogalmát, egymást kizáró viselkedési formaként kezelte. A képzeletbeli tipológiai skála egyik 

végpontjaként a versenyt, a másik végpontjaként az együttműködést képzelte el. Az 

ellentétpárként való értelmezéshez hozzá kötődött az a megítélés is, hogy a verseny negatív 

hatású, az együttműködés pedig mindig pozitív hozadékú társas magatartás. Napjainkban a 

verseny és az együttműködés polarizált értelmezése helyébe egy, a társas viselkedés 

szofisztikáltabb megítéléséből származó felfogás lépett. Ennek lényege, hogy az 

együttműködés és a verseny a társas jelenségek egyidejűleg működő, szétválaszthatatlan 

motívumai és összetevői. Az egyéni vagy társas viselkedésből származó nyereségeket és 

veszteségeket egyidejűleg próbáljuk meg ezeken keresztül optimalizálni. 

A csoporton belüli konfliktusok egyik gyakori kiváltója a belső verseny, vagy más 

fogalommal kifejezve, küzdelem a dominanciáért vagy autonómiáért. Természetes módon az 

ilyen hátterű konfliktusok kezelésében azok a módszerek az eredményesek, amelyek a 

küzdelem pszichológiai kiváltó okait is próbálják feloldani. 

A lehetséges konfliktuskezelő stratégiákat a 3.5. ábra mutatja be. 

Az ábra és a stratégiák megértéséhez néhány szabályt az alábbiakban rögzítünk. 

A konfliktus-kezelés háttér-elemei: 

i. Az önérvényesítés és az együttműködésre való készség erőssége meghatározza a 

konfliktusban érdekeltek potenciális mozgásterét. 

ii. Amikor az önérvényesítési szándék erős, akkor a versengés a döntő 

megnyilvánulási mód, ami mindig hatalomorientált motívumokból építkezik. A 

versengés mindig kiszorításos alapon folyik. 

iii. Az alkalmazkodás, a versengés ellentéte, ami lemondást vagy szélsőséges esetben 

önfeláldozást igényel. 

iv. Az elkerülés, a konfliktus-helyzetből való eltávolodást jelenti. Jellegét tekintve az 

alkalmazkodás indirekt elutasítását jeleníti meg. 

v. Az elkerülés ellenpontja, a problémamegoldás, ami az önkorlátozó önérvényesítés 

motívumára épül. 

vi. A kompromisszum-keresés átmeneti forma a szélsőséges helyzetek között. 

 

 

 
Konfliktuskezelő stratégiák 

3.5. ábra 
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A konfliktusok a csoportmunka különböző fázisaiban eltérő módon és eltérő súlyponttal 

jelennek meg. A csoportformálódás időszakában perszonális jellegűek és bilaterálisak. A jó 

vezető hagyja, hogy ezeket a csoport maga oldja fel, hiszen a csoportnormák kiforrásának ez 

szinte előfeltétele. A kezdeti szakaszban ki nem élt konfliktusok a későbbi feladatmegoldás 

során hatékonyságcsökkentő tényezőként jelentkeznek. Az ötletelés és alternatíva keresés 

munkafázisaiban a konfliktus, a verseny, stimuláló hatású, teljesítményfokozó elem. Ebben az 

időszakban a konfliktusok döntően multilaterálisok és feladat-orientáltak. A munka lezárása 

időszakában jelentkező konfliktusok ismét bilaterális jellegűek, de itt a két oldalon nem 

egyének, hanem a csoportfejlődés (pozitív vagy negatív) során kialakult alcsoportok jelennek 

meg. Ebben az időszakban a gyors konfliktus-feloldás azért fontos, hogy a csapat a szakmai 

döntéshozatalra tudjon koncentrálni. 

Elhúzódó konfliktus esetén a klikkek csatájának színterévé válhat a csoportmunka. 

A versenyhelyzetből vagy ismerethiányból adódó csoport konfliktusok csökkentésének 

módszerei: 

i. Közös célok keresése, amely irányába a kommunikáció megindulhat. 

ii. Közös ellenfél keresése. 

iii. Tárgyalási stratégia kidolgozása. 

iv. Magasabb rendű cél kitűzése. 

v. Laboratóriumi oktatás (konfliktusok generálása, átélése). 

Csoportok közötti konfliktusok megelőzése: 

a) Szervezeti hatékonyság primátusának fenntartása a csoport hatékonyságra való 

törekvés mellett. Nem az egyedi, vagy csoportos hozzájárulást kell mérlegelni, hanem 

az összegzett eredmény teljesüléséhez való hozzájárulást. 

b) Magas fokú interakció és gyakori kommunikáció feltételeinek megteremtése. A 

csoportok kölcsönös segítségadásának értékelése. 

c) Tagok rotációja a csoportok között, a kölcsönös megismerés és megértés elősegítésére. 

d) A győztes-vesztes szituáció elkerülése, a hasznosság relatív értelmezése révén. 

A verseny és a kapcsolódó konfliktuskezelés, mint komplex jelenség együttes, a szociális 

készségek fejlesztésének fontos eszköze és színtere. Nem véletlenül használják a modern 

tréning módszertanok keretjátékként az ilyen szituáció sorozatokat. 
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4. SZEREPVÁLLALÁS A CSOPORTMUNKÁBAN 
 

A szerep szó alapvető értelmezése, amikor egy színész színdarabban vagy filmben, előre 

rögzített szövegkönyv és játékrend szerint, egy karaktert jelenít meg. E karaktert képviselő 

személy a játék egészében egy, az író által elképzelt és a rendező által megkívánt, illetve a 

színész által megvalósított formában jelenik meg és tölt be didaktikai-dramaturgiai funkciót. 

A mi értelmezésünk - amikor csoport-szerepről, vagy az egyén (tag) szerepvállalásról 

beszélünk - az általános értelmezést nem sérti, de speciális összefüggéseket is hozzá kell 

illesztenünk. 

A szervezetelméletek keretei között a státusz és a szerep, mint egymásra épülő, egymás 

értelmezését támogató fogalompár jelenik meg. 

A státusz, nem más, mint egy formális vagy informális kapcsolati hálóban, az egyén 

pozícióját leíró fogalom. A státusz tartalmában, az a hely, amit egy ember egy konkrét 

szociológiai struktúrában betölt. A szerep, viszont a pozícióból (státusz) levezethető, az adott 

pozíciót betöltő személy viselkedésére vonatkozó normák és elvárások összessége. Ezek a 

csoport (szervezet) által felkínált, determinált betöltendő funkciókra vonatkoznak és azok 

teljesítését az egyéntől formálisan és informálisan elvárják. Vannak un. konstruktív normák és 

elvárások, mint: a csoportintegráció, a feladatteljesítési támogatatás. Felismerhetők és 

kialakulnak un. diszfunkcionális szerepek is, mint: a bohóc, a domináns informális vezető, a 

perifériára szoruló potyautas.  Az első csoportba soroltak a cél elérést támogató szerepek, a 

második csoportban a kapcsolatorientált elemek jelennek meg döntő mértékben. 

A szervezeten belül a szerep tartalma alapvetően függ, az ott és akkor érvényes 

munkamegosztás rendjétől (például vezető vagy beosztott). 

A szerepek - a szociálpszichológiában - az emberek közötti társas viszonyokban az egyén 

számára, a társadalmi szerkezet adott pontján (szervezet, család, alkotó közösség) a közösségi 

létbe való bekapcsolódást lehetőségét megteremtő kapcsolati formák. (apa, osztályvezető, 

beosztott könyvelő, stb.)  A társadalmi csoportosulások, a bennük érvényesülő 

munkamegosztás keretében funkciók megvalósítását, ellátását teszik lehetővé az emberek 

számára. Ezen funkciók teljesítéséhez elvárások és normák kötődnek, amelyek 

közmegegyezésen alapulnak. 

Az egyének sajátos jellemzője a státusz készlete és ebből fakadóan a szerepkészlete és 

szerepviszonyai. Tekintettel arra, hogy a társadalmi struktúrákban minden ember különféle 

pozíciókat tölthet be, ennek megfelelően vele kapcsolatban különböző elvárások kerülnek 

megfogalmazásra, amelyek beteljesítése nem más, mint a kirótt szerep eljátszása. Ebben az 

értelemben a szerep, egy olyan viselkedési módnak is felfogható, amely magába foglalja a 

személy irányába megjelenő: elvárt viselkedési mintákat, normákat, kötelezettségeket, 

hatásköröket. Összességében jogok és kötelességek halmaza. Ez egészében egy sugallt és 

deklarált elvárás rendszerként azonosítható.  

A társadalmi pozíciókhoz természetesen nem csupán egy – egy szerep kötődik, hanem 

szerepek egész sora. Egy csoport vezetője a külső és belső kommunikáció során más 

viselkedési módot választ a beosztottal és a tulajdonossal szemben. A szervezet egy-egy tagja 

egyidejűleg több csoport tagja is lehet, így szerepvállalása változó az adott csoport 

összetételének, feladatának, belső, egyedi időszakos munkamegosztásának megfelelően. (4.1. 

ábra) 

A szerepkészletek egyik tipikus halmozódása a komplementer szerepek együttese. (tanár 

– diák, főnök – beosztott, szülő – gyerek), amelyekben kiegészítő és egymásra irányuló, épülő 
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elvárások vannak jelen. Különböző státuszokhoz pedig, különböző szerepek is kötődhetnek, 

amit összességében – az egyén vonatkozásában - a szerepkomplexum fogalmával írunk le.  

 

Rangidôs

munkatárs

12 beosztott

vezetôje

A gyári

zenekar

titkára

Saját termékei

vásárlója

Szakszervezeti

aktivista

Középvezetô

A technológiai

részleg tagja

Barátai a

beosztottjai

Informális

csoportvezetô

Több probléma-

megoldó 

team tagja

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyén potenciális szerepkészlete egy munkahelyen 

4.1. ábra 

 

4.1 Szerepvállalási dinamika 
 

Az egyén szerepvállalási lehetőségét és annak konkrét megjelenési formáját alapvetően 

befolyásolja az illető személy viselkedési módja. Az alaphelyzet két típusa különíthető el. 

Az egyik, amikor a feladatra, vagy problémára koncentráló, racionális viselkedés figyelhető 

meg. 

A másik, amikor az érzelmi töltés a meghatározó és a reakciók is ennek megfelelően erős 

emocionális töltetűek. A szélsőséges viselkedési módok közötti skálán hat tipikus, összetett 

viselkedési mód ismerhető fel. 

A továbbiakban ezek rövid bemutatása következik (Gazdag, 1994; Papp – Tibay, 1981): 

1) Domináns viselkedés: 

- mások befolyásolására törekszik, 

- aktív, kezdeményező, 

- fölény helyzet kivívását fontosnak tartja, 

- nem mentes az agresszivitástól, 

- az együttműködés megteremtése érdekében erőfeszítéseket vállal. 

2) Szociábilis viselkedés: 

- érzelmileg is azonosul a feladattal, 



 76 

- másokat is pozitív irányba befolyásol, 

- tekintettel van mások helyzetére, 

- a visszahúzódásokat segíti görcseik feloldásában. 

3) Emocionális viselkedés: 

- érzelmi állapotát kifejezésre juttatja, 

- fontosnak tartja saját személye elfogadását, 

- mások érzelmére nincs tekintettel, 

- könnyen megsértődik és visszahúzódóvá válik. 

4) Racionális viselkedés: 

- logikus érvek rendszerében gondolkodik, 

- érzelmi megnyilvánulástól tartózkodik és másokéra sem reagál, 

- tárgyszerű, kiszámítható. 

5) Originális viselkedés: 

- keresi az újszerű megoldásokat, 

- racionális alapon kezdeményez, 

- összefüggéseket keres és másoknak is bemutatja azokat. 

6) Passzív viselkedés: 

- társas helyzetben nem tud vagy nem akar aktivizálódni, 

- periférián mozog, 

- megfigyelőként éli meg a közös munkát. 

A jó összetételű és potenciálisan hatékony csoportban az első öt típus mindegyike jelen van. 

Az azonos típusnak együttléte monotonitást eredményez és negatív irányú elmozdulást válthat 

ki. Tipikus megnyilvánulásaik: 

- a domináns viselkedésűek közötti rivalizálás, 

- a szociábilis viselkedésűek érzelmi életet élnek, teljesítmény nélkül, 

- az emocionális viselkedésűek saját magukkal törődnek, 

- az originális viselkedésűek, belehalnak az ötletek szépségébe, 

Az egyén viselkedése és csoporton belüli szerepvállalása akkor válhat hasznossá, sokszínűvé, 

szituációorientálttá, ha képes többféle viselkedéstípusban is megjeleníteni magát. A viselkedés 

és ebből származóan a szerep-rugalmasság az emberek többségénél korlátozott. Alapvetően a 

közeli változatokba való átlépés a gyakori. A korlátozottság ellenére is a valóságban a 

korábban áttekintett változatok kombinációja jelenik meg. 

A viselkedési- és szereprugalmasság fontos tényezője a csoportmunkára alkalmas személynek, 

hiszen ezen keresztül egy adott csoporton belül kompenzálhatók az összetételből adódó 

nehézségek, illetve várható konfliktusok. 

Amikor a team összetétele menetközben változik, az új tag beilleszkedésének gyorsasága 

(kiegészítő vagy irányváltó viselkedés) is a rugalmasság függvénye. 

Az alábbi modell, azt a struktúrát mutatja be, amely minden csoporttag szerepváltási rendjét 

próbálja közelíteni (4.2. ábra). 
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Elvárt szerep

Megfogalmazott

szerep

Felfogott szerep

Eljátszott szerep

 
Forrás: Buda, 1997 

Szerep-struktúra 

4.2. ábra 

 

Elvárt szerep: 

Amit a csoport tagjai az egyén számára sugallnak. Sok esetben már akkor körvonalazódik, 

amikor betöltője még ismeretlen. 

 

Megfogalmazott szerep: 

Amit a társak, a vezető, az egyénhez kötődő beszélgetésekben, indirekt üzenetekben 

(testbeszéd), utasításokban kifejezésre juttatnak. Megértéséhez intenzív kommunikációra és 

nyitott személyiségre, a változásokra reagens alkatra van szükség. 

 

Felfogott szerep: 

Amit az egyén az információk, tapasztalatok, késztetések alapján érzékel. 

 

Eljátszott szerep: 

Amit az egyén a cselekedetein keresztül megvalósít. Ez az eljátszott szerep módosíthatja a 

jövőbeni elvárásokat az egyénnel szemben. 

 

A négy szerep-szint természetesen nem minden esetben fedi le tökéletesen egymást. Lehetnek 

tévesen megfogalmazott elvárások. Rossz kommunikáció miatt, torzan, ködösen 

körvonalazott szerepek. Félreértelmezett utasítás vagy gesztus által kiváltott téves 

szerepértelmezések. Pillanatnyi ballépések miatti szereptévesztések. Vagyis minden szinten 

torzító elemek, hatások érvényesülnek. Ezek természetesen a szerep érvényesülését gátolják, a 

csoport eredményhez való egyéni hozzájárulás hatékonyságát ronthatják. 
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A szerepvállalás dinamikája alatt, a szerep-szintek közötti átjárást értjük, amit egy tanulási 

folyamat (egyéni és csoportos) állomásainak kell tekintenünk. Minél harmonikusabban, 

zavarmentesebben valósul meg, annál hatékonyabb a csoport tevékenysége. Ha a tanulási 

folyamat dinamikája megtörik az egymáshoz nem illeszkedő elemek miatt, akkor ez mind az 

egyén, mint a csoport tekintetében diszharmóniához vezet. 

 

Az alábbiakban a tipikus zavarjelenségeket tekintjük át: 

 

Nem egyértelmű szerep: 

Amikor az elvárások nem tiszták. Átgondolatlan, ötletszerű munkamegosztás jön létre a 

csoporton belül. Sok esetben ez abból származik, hogy a csoport célja, feladata, küldetése is 

bizonytalan, így az egyénre vonatkozó, ebből leszármaztatható következmények is ködösek, 

megfoghatatlanok. 

 

Félreértett szerep: 

Amikor az elvárásokat közvetítő vezetők vagy társak rossz üzeneteket küldenek, félreérthető 

utasításokat adnak vagy nem következetesek. Az egyén így nem ismerheti meg a valódi 

elvárásokat. 

 

4.2 Szerepkonfliktusok 
 

Alapvetően akkor keletkeznek, amikor a szerepelvárások és a szerepviselkedés (játék, 

megvalósítás) összeütközésbe kerülnek, nem felelnek meg egymásnak. Tartós jelenlétük 

rontja a szervezeten belüli pszichikus klímát, megtöri a belső egyensúlyokat és terheli az 

egyént. 

Tipikus konfliktusok:  

 Szerepközi konfliktusok:: Amikor a több szerepet viselő egyénnél, a szerepek aktuális 

elvárásai ütköznek. 

 Szerepen belüli konfliktusok: Amikor az együttműködők nem egyeztetik elvárásaikat, 

így egy-egy szereppel szemben eltérő elvárásaik vannak. 

 Küldetési konfliktusok:: Amikor következetlenség miatt változnak időről-időre az 

elvárások. 

 Személyes szerep konfliktusok: Amikor az elvárások és az egyén tudása, képességei 

vagy egyéni ambíciói nincsenek összhangban. A konfliktusok feloldási lehetősége 

alapvetően a vezető kezében van. Tartós fennmaradásuk növeli az egyén pszichikus 

terhelését, rontják a közösségi szellemet, csökkentik a teljesítőképességet, gyorsítják a 

csoport felbomlását, a stáb cserélődését. 

 Szereptúlterhelés:Amikor tévesen megfogalmazott elvárások miatt, lehetetlen a szerep 

hatékony betöltése, mert nyilvánvalóan túlméretezett feladatról van szó, mind 

mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban. Az egyén szerepvállalása (elvárt-

eljátszott) és annak sikere függ, az egyén önismereti szintjétől is. Az elvárt és a 

megfogalmazott szerep felismerése után a csoport tagjának tisztáznia kell magában, 

hogy képes-e megfelelni a követelményeknek. Ha nem gondoljuk végig a csoporthoz 

való csatlakozás kapcsán, hogy önmagunkat milyen módon kell megváltoztatni a 

szereppel való azonosulás érdekében, hamar kudarcok érhetnek bennünket, amelyek 

jelentős konfliktusokhoz is elvezethetnek. Az ilyen konfliktusokban a változásra 

képtelen, a szereppel azonosulni nem tudó vagy nem akaró egyén kényszerpályán jut el 
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a védekező, elhárító akciókat kezdeményező, „örök akadékoskodó” kerékkötő 

szerepéig. 

Az egyén csoporton belüli tudatos szerepvállalásának és a csoportnormákhoz való 

alkalmazkodásának fejlődési folyamatában sorozatosan kerül olyan szituációkba, ahol az 

elhárító mechanizmusok akarva-akaratlanul előbújhatnak. Nyilvánvalóan a tudatos elhárítása 

a célszerű viselkedés. 

A saját elhárító mechanizmusok ismeretén túlmenően, fontos mások (a társak vagy ellenfelek) 

elhárító mechanizmusainak jellegzetességeit is felismerni, mert így a kölcsönös tolerancia 

irányába való elmozdulás is tudatos akciók keretében valósulhat meg. 

A továbbiakban néhány tipikus védekező mechanizmust mutatunk be (Aronson, 1994; 

Gazdag, 1994). 

 

Alaptípusok: 

- Elfojtás: 

A környezeti normák tiltásai megakadályozzák valamely vágy kiélését. Az egyén 

próbálja az ezekhez kötődő vágyait nem létezőként kezelni. Ennek hatására a tagadó 

álláspont viselkedés válik meghatározóvá. A sikertelen elfojtás neurotikus tüneteket 

válthat ki. 

- Projekció (kivetítés): 

A szorongást kiváltó konfliktus alapproblémáit másoknak, általában a külvilágnak 

tulajdonítja és annak szereplőit ellenségnek tekinti. Ez lesz aztán a kreált ideológiai 

alapja az előítéleteinek, az agresszív viselkedésnek. 

- Racionalizálás: 

Az egyén saját viselkedése alátámasztására, magyarázatára ésszerű vagy ésszerűnek 

látszó érveket, keretet, ideológiai alapot talál ki. Az egyén saját magát próbálja 

megnyugtatni az ésszerűnek tűnő magyarázatokkal. 

- Indulatátvitel: 

Pozitív vagy negatív indulatokat olyan személyre irányítunk, aki a konfliktusban nem 

érdekelt, védtelen vagy semleges személy. Nem ő a valódi célpont, csupán kívülállása 

folytán nem kell retorziótól tartanunk reakciónk hatására. 

- Menekülés: 

A konfliktus formális feloldása, a feszültséget indukáló helyzetből való fizikai 

eltávolodás. 

A védekező mechanizmusok fenti változatai jelennek meg a csoporton belüli és a csoportok 

közötti kommunikációban. A verbális és nonverbális kommunikáció különböző síkjaiban 

érzékelhető reakciók forrásai tehát erre a pszichológiai késztetésre is visszavezethetők és a 

szerep-konfliktusokból származó feszültségek oldását is szolgálják. 

 

4.3 Szerep-tipológia 
 

Az emberek munkavégzés közben különböző jellegű és a velük szemben megjelenő elvárások 

szerint is differenciálódó szerepek felvállalására kényszerülnek. 

Fontos, hogy e szerepek tartalmát az egyén felismerje és azonosulni tudjon vele. 

A „szerep-elméletek” sokféle tipológiát rögzítettek, amelyek segíthetik a tudatos 

szerepvállalás végiggondolását. 
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4.3.1 Norma orientált szereptipológia 

 

Négy alapvető típust különít el: (Zander, 1960) 

a.) Vezető: 

Aki sugallja és munkáján keresztül aktívan befolyásolja a normák kialakulását. 

Viselkedése kihat a csapat teljesítményére és az elvárásokra. 

b.) Szabályozó: 

Szerepvállalásával és munkájával hozzájárul az ideális, a jó csapattag képének 

megformálásához. Viselkedésében a példamutatás a döntő motívum. 

c.) Deviáns: 

A negatív szerepvállalás mintaképe, aki a normákat elutasítja, fellazítja. Megpróbálja az 

elvárásokat enyhíteni. Ennek ellenére a csoport gyakran befogadja, mert különleges 

adottságai vagy ismeretei hasznosak a csoport számára. 

d.) Elszigetelődő: 

A csoporton belüli magányos személy, aki nem is ismeri fel a normákat, így számára 

azok nem jelentenek iránymutatást. Interakciós kapcsolatai csak kényszer hatására 

jönnek létre, így teljesítménye nem érzékelhető. 

 

4.3.2 Funkcionális szereptipológia 

 

Három szereptípust különít el: (Adair, 1984) 

a.) Feladat-orientált szerep: Betöltőjének viselkedését a feladat- és a célteljesítésre való 

koncentrálás határozza meg. 

b.) Csoport-orientált szerep: Betöltője erőfeszítéseit a csoport együttműködésének 

javítására és a közös tennivalók megvalósítására koncentrálja. 

c.) Egyén-orientált szerep: A saját megelégedettség, önkifejezés, önmegvalósítás áll a 

szerep betöltője viselkedésének középpontjában. 

A szerep-orientációkhoz kötődő egyéni személyiségjegyek fő típusait és jellemző akcióit az 

4.1. táblázat mutatja. 

 

Funkcionális szerep-tipológia  

4.1. táblázat 

Szerep- 

orientáció 

 

Típus Jellemző 

Feladat Kezdeményező 

Információgyűjtő 

 

Informátor 

 

Koordinátor 

 

Értékelő 

Ötletet ad, megoldásokat ajánl. 

Keresi a hasznosítható információkat, 

tényeket. 

Saját tapasztalatait és az összegyűjtött 

információkat ötvözi. 

Összegyűjti a részmegoldásokat, 

összehangolja az akciókat. 

Minősíti a megoldásokat, megfogal-mazza 

a normákat. 

 

Csoport Bátorító 

 

Elfogadja és népszerűsíti mások ötleteit. 

Feloldja a csoportközi ellentéteket. 
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Összehangoló 

Támogató 

 

Megfigyelő 

Követő 

Megkeresi az ötletek megvalósítási 

lehetőségeit. 

Visszacsatolja a tapasztalatokat. 

Csatlakozik a meghatározó törekvésekhez. 

 

Egyén Blokkoló 

 

Elismerést kereső 

 

Elszigetelődő 

Manipuláló 

Kritikájával visszafogja mások aktivitását. 

Saját személyének előtérbe állításával 

próbál elismerést. 

Távol tartja magát a csoport akcióitól. 

Befolyásolja a résztvevőket saját érdek 

szerint. 

Forrás: Adair, 1994 

 

Az emberek alapvetően többféle szerepet töltenek be a szituációtól, a csapattársaktól és a 

feladattól függően. A szerepvállalásban a csoport tagjai kölcsönösen függnek egymástól, 

befolyásolják mások szerepvállalását. A hatékony csoportmunka előfeltétele, hogy teret 

adjunk a változatos szerepvállalásnak a csoport érdekeinek, a külső elvárásoknak, a 

pillanatnyi szituációnak megfelelően. 

 

4.3.3 Belbin szereptipológiája 

 

Meredith Belbin munkatársaival, évtizedeken keresztül, tudatosan megfigyelte a probléma 

megoldás folyamatában, a különböző összetételű menedzsment team-ek működésének 

hatékonyságát. A vezető továbbképző kurzusaik keretében végzett megfigyeléseik során, a 

csoportok életében fontos, hatékonyságukat erőteljesen befolyásoló tényezőket próbálták 

azonosítani. Vizsgálatai szisztematikusak voltak abban az értelemben, hogy az egyes 

csoportok tevékenységét és azok eredményességét pontosan dokumentálták. megfigyeléseik 

alapján változtatták a csoportösszetételt a személyiségjegyek, az intelligencia, a kreativitás 

szerint. Változtatták a csoportméretet, a heterogenitást és a megoldandó problémák jellegét is. 

Nem személyiségtípusokat, hanem viselkedési módokat, betöltött szerepeket akartak 

azonosítani. Vizsgálataik a hatékony csoportműködéshez szükséges csoportszerepek 

behatárolására irányultak. Megfigyeléseik szerint, a sikeres team az alábbi funkcionális 

elemek egyensúlyát valósítja meg munkájában: (Belbin, 1981) 

- felfedezés, 

- szervezés, 

- ellenőrzés, 

- felügyelet, 

- támogatás. 

Ezen alaptevékenységek az egyén szerepvállalásain keresztül fejtik ki hatásukat a team-

munkájában. 

Különleges megfigyelésük szerint az un. Apolló team-ek, kevésbé voltak eredményesek, mint 

a kiegyensúlyozottabb összetételű csoportok. Apolló team-eknek nevezték el a kiemelkedő 

egyéni tulajdonságokkal rendelkező („leg-„ ) szuper team-eket, akik a gyakorlatban nem 

mutattak kiemelkedő eredményeket. Megfigyelésük alapján kimutatható volt, hogy az ilyen 

összetételű együttesek túl sok időt és energiát pazaroltak el: 

 a saját álláspont másokra való ráerőltetésére, 

 az eredménytelen vitákra, 

 a saját álláspont makacs védelmezésére, 
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 a mások nézeteiben fellelhető ellentmondások feltárására. 

Miközben ezeket, a probléma megoldása szempontjából, később feleslegesnek tűnő 

mozzanatokat erőltették, háttérbe szorultak az egyébként fontos, de végül senki által el nem 

végzett feladatok, betöltetlen szerepek. Az Apolló csapatok nem csupán teljesítmény 

visszafogó hatásúak, hanem tagjaik közérzete is rossz.  

Belbin 8+1 szerepet különít el, amelyek közül egy-egy személy néhány konkrét típust 

személyesít meg. 

 

A sikeres team épít: 

- a tagok egyéni speciális szaktudására (marketing, technológia, termék, stb.), 

- a tagok team-en belüli szerepvállalására, 

- és ezeknek a feladattal harmonizáló összetételére. 

A továbbiakban először a tipikus szereplők fő aktivitási területeit, majd az adott személyiség 

általánosítható jellemzőit mutatjuk be. 

 

Szereplők fő aktivitási területei: 

1. Implementer - Szervező 

A koncepció, a stratégia, az ötletek gyakorlati realizálója, a bevezetési akciók 

motorja. 

2. Co-Ordinátor - Összehangoló 

Jó érzékkel kerüli el a nem hatékony küzdelmeket és jó érzékkel emeli ki a lényeges 

(erő)forrásokat. 

3. Shaper - Kezdeményező 

Erőteljes, célratörő, a társakat a hatékony feladatmegoldás irányába orientáló. 

4. Plant - Ötletadó 

Az ötletek embere, aki új nézőpontokat és új problémakezelési módokat képes 

felmutatni. 

5. Resoursee Investigator - Kapcsolat építő 

Jó és kiterjedt személyi kapcsolatokkal rendelkező, mozgékony személy. 

6. Monitor Evaluator - Értékelő 

Biztos háttérismeretekkel rendelkezik a múltról és az elérendő jövőbeni állapokról. 

7. Team Worker - Csapatember 

A feladatot teljesíteni kívánó, önmagát jól kontroláló, a nyílt szóváltásokat kerülő 

személy. 

8. Completer finisher - Ellenőr 

A részletek átgondolásában a részfeladatok felvállalásában élenjáró személy. 

9. Specialist - Specialista 

A tárgyi-technikai tudást megtestesítő, azt a team számára átadó, kicsit háttérbe 

húzódó személy. 

A fenti szerepek mindegyike fontos a team számára, a konkrét arányok a csoporton belül 

függnek a megoldandó feladat jellegétől is. 

 

A szerepek jellemzői 

1. Szervező 

Ez a személyiség stabil, jól kontrolált, mások által is elfogadott személyiség, aki képes a 

dolgokat praktikus oldalról megközelíteni, az ötleteket megvalósítandó és megvalósítható 

feladatokra lebontani. Logikai alapokra építő gondolkodás révén mások számára is 

áttekinthetővé teszi a dolgokat. 

Erős karakterű ember általában, aki képes tudományos alapokon közelíteni a problémákhoz. 
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Jellemzői: 

Hűség, őszinteség, becsületesség, személyi törekvéseit alárendeli másoknak a biztonság 

növelése és a hatékony munka érdekében. A nagyléptékű változások és a túlzott 

bizonytalanság összezavarják, de képes a kilábalás lehetőségét kaotikus körülmények között is 

megtalálni. 

Szereti a stabil, változatlan struktúrákat és az egyértelmű feladatelhatárolást. A megoldatlan 

problémák zavarják és akadályozzák a feladatok továbbvitelében. 

Mindig a feladat valós megoldására törekszik, a „hogyan” kérdések megválaszolására 

törekszik és ebben alapos szaktudására is támaszkodik. 

Gyakran kerül konfliktusba a kevésbé szisztematikusan dolgozó szereplőkkel (ötletadó-

felügyelő). 

 

2. Összehangoló 

Tipikusan és erőteljesen extravertált alkat. 

Nem az a személyiség, aki a hierarchikus helyzetéből adódóan tölt be vezető szerepet, hanem 

az az ember, aki a kívánatos pillanatban képes magához ragadni a kezdeményezést. Támogatja 

a célorientált akciókat és ezek kereteit (idő, erőforrás) önszervező módon biztosítja. 

Képes az ügyek és az emberek összehangolt, koordinált kezelésére és a team erőfeszítéseinek 

a célok elérése érdekében történő felhasználására. Élénkíti a vitákat anélkül, hogy központi 

szereplővé válna. 

Személyes vonzereje és eltökéltsége elfogadhatóvá teszik a dolgok iránti elkötelezettségét. 

Optimizmusa és energikus munkastílusa tiszteletet ébreszt társaiban. 

Jellemzői: 

Átlagos intellektuális képességek, gyors helyzetfelismerés, de nem élenjáró az ötletek 

felkutatásában, jól feltalálja magát különleges helyzetekben, az összefüggések felismerése 

révén. Képes átfogóan szemlélni a folyamatokat és eseményeket. 

Megalapozott elméleti ismereteire építve, nagy önállóságot vív ki magának. Meghatározó 

személyiség annak ellenére, hogy direkt módon nem törekszik erre. 

Biztonságra törekszik és fontosnak tartja másokét is. Megbízik a munkatársaiban. Jó 

versenyző típus, de eközben is alapvetően tisztességes megoldásokra törekszik. Saját és 

mások erősségeit képes felismerni és hasznosítani a hatékonyabb munkavégzés érdekében, 

amihez rákényszeríti a team-tagokat a szükséges szerepek betöltésére és az értelmes 

munkamegosztásra. 

Jó kommunikációs képességekkel és kapcsolatokkal rendelkezik. 

Célorientált munkára törekszik és sok időt fordít azok tisztázására és az ebből származó 

teendők meghatározására. Képes az eltérő álláspontok felmutatására, és saját ötletek előtérbe 

helyezése nélkül előrehaladást biztosít. 

Meghatározza a prioritásokat és kevésbé merül el a részletkérdésekbe. Kezdeményező a 

kérdések megválaszolásában, módszeresen összefoglalja mások ötleteit, mondandóját és 

hasznosítja is azokat. 

A közösen meghozott döntések mellett kiáll. 

A hatékony „Co-ordinátor” mind a munkában, mind a szabadidős társasági tevékenységében 

közkedvelt. 

 

 

3. Kezdeményező 

Pszichológiai beállítottságára jellemző az aggályoskodás és az extrovertált viselkedés. 

A sikeres team-munkához többféle vezetői hatás érvényesülésére van szükség: 

- realizáló hatás 
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- feladatmegfogalmazás és feladatmegosztás, 

- összehangoló hatás 

- csoportközi kapcsolatépítés. 

Ezekhez viszonyítva a kezdeményező személy erősen feladatorientált, parancsnoki stílusban 

dolgozó vezető, aki végigviszi akaratát. 

Ez a típus erőteljes, rámenős, érzelmi töltéssel tevékenykedő, vibráló, türelmetlen, időnként 

ideges és könnyen frusztrálódó alkat. 

Gyorsan felismeri a kihívásokat és reagál is azokra, nem ijedvén meg azoktól. Gyakran 

keveredik vitába, de nem csökönyös, képes a visszavonulásra is. 

Sok egyéni kezdeményezést visz a team munkájába, keresi a párbeszédek lehetőségét. Az 

egyedi megoldásokat előnybe részesíti az átlagos, praktikus utakkal szemben. 

Ebből a típusból árad az önbizalom, ami alapvetően a valós sikerekből táplálkozik. 

A vezetési stílus, amit ez a személy képvisel, sokszor csak eszköznek tekinti a csoportot a 

saját törekvés megvalósításához, olyan, mint egy úthenger. 

Gyengesége az intolerancia, ami miatt sokszor és sokan ellene fordulnak. Az ilyen 

személyiséget is magába foglaló team-ben viszonylag gyakori a konfliktus, de nélküle a csapat 

hatékonysága romlana. Rugalmas, tekintélyes, átfogó szemléletű társak hiányában átveszi a 

vezetést a csoportban. 

 

4. Ötletadó 

Az átlagosnál nagyobb intelligenciájú, introvertált beállítottságú, domináns szerepre törekvő 

egyéniség. 

A team számára ő az ötletek forrása, döntő szerepe van mások inspirálásában az újszerű 

előterjesztések megfogalmazásában, meghatározó vonása, gondolkodásának eredetisége. 

Mások ötleteihez képest, mindig radikálisan más, egyedi közelítési mód jellemzi. Szereti a 

járatlan utakat. Eredeti gondolatai másokat is asszociációkra serkentenek. 

Az akciók végigvitelében következetlen, bizonytalan. Képtelen elmerülni a részletekbe. A 

kritikát rosszul tűri és személyes ellenakciónak tekinti.  

Az időbeosztás nem erőssége. Akkor is új és új ötletekkel áll elő, amikor a team már rég a 

bevezetéssel, vagy a készre-simítással foglalkozik. 

Minden újnak örül, így képtelen mások ötleteit kellő kritikával fogadni. Konfliktusba akkor 

keveredik, amikor a többiek lassabban reagálnak az ötleteire, ő pedig azonnali elfogadásra 

vágyik. Ha ötleteit nem fogadják örömmel, sokszor kivonja magát a további munkából. 

Jól tud együtt dolgozni a koordinátor team-taggal, mert jól kiegészítik egymást. 

Gyengesége, hogy nehéz követni, de ettől függetlenül igazi szikrahordozója a teamnek. 

 

5. Kapcsolatépítő 

Stabil, kifejezetten extrovertált személyiség. Általában a team legnépszerűbb embere. Jó 

szociális érzékenységű, nyitott alkat, aki érdeklődéssel fordul a többiek felé és gyorsan képes 

mások gondalatmenetére ráállni. Gyorsan lelkesedik, de gyorsan vissza is vonul. Mások 

jelenléte erőteljes inspirációt biztosít számára a munkához. 

A csoporton kívül is mozgékony és jó információkat szállít a csapat számára. 

Kiterjedt kapcsolatai révén, mindenről és mindenkiről tudomása van. Tájékozott mindenféle 

részletkérdésekről, még a lényegtelen dolgokról is. Nem ötletekkel, ahenm jó kérdésekkel 

segíti a munkát. 

Jól tudja képviselni és eladni az ötleteket, de elvárja, hogy ezért elismerést kapjon. Az ötletek 

gerjesztésében élenjár és segít az adaptálásban. 

Gyakran üresjáratban tevékenykedik, gyorsan demoralizálható. 
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Team-en belül jól improvizál, kellő erősségű vezetés mellett aktív és hatékony is tud lenni. 

Mindig lojális a csapatával kapcsolatban. 

A kapcsolatépítő, kapcsolattartó szerepkörben tud igazán jól dolgozni, a team-en belül 

kevésbé érzékelhető a munkához történő hozzájárulása. 

Nem igazán a jelenléte a fontos, hanem a hiánya okoz nyilvánvaló problémákat. 

 

6. Értékelő 

Magas intelligenciájú és erőteljes befelé forduló alkat. Sokszor úgy tűnik, mintha érzelem 

nélküli kívülállással kezelné a problémákat. 

Szereti a hatásokat mérni, számokban kifejezni. Analitikus képessége jobb, mint a 

kreativitása. 

Nem erőssége az eredeti, önálló gondolkodás, de jó érzékkel tartja vissza a csapatot az 

átgondolatlan, túl kockázatos lépésektől. 

Kritikus, de ez nem merül ki a dolgok tagadásában, hanem ellenvéleményt képes érvekkel 

alátámasztani. Személyi kapcsolatai szűk körűek. Súrlódásai élesek az ötletemberekkel, akik 

hirtelen lépnének, ő pedig mindig az átgondolás igényével lép fel. 

Nem akcióorientált, általában alulmotivált, amely helyzetből nehéz kimozdítani. 

Határozott célkitűzései vannak, de képes kivárni a legjobb időpontot, hogy megvalósítsa 

azokat. 

Jól ismeri fel a belső összefüggéseket, képes formába önteni és előterjeszteni a team 

munkájának eredményeit. Az ellentétes szempontokat és megoldásokat jól kiszűri. 

Gyakran rossz időben áll elő elképzeléseivel, így az elutasítás is sokszor jelenik meg 

munkájában. Rossz taktikus, nem népszerű, mert értékrendszere egyéni és eltér a csapatétól. 

Szociális érzékenysége alacsony. 

Amikor a csoport erős stressz alatt dolgozik és akciókat kezdeményez, különállásával rontja 

kapcsolatait. Erőteljesen kritikai beállítottságú, ami a feladatra való koncentrálódásból fakad, 

és nem egyéni ambícióktól fűtött. Nem mindig számíthatunk a segítségére. 

Kicsit hideg, a játékosságot nélkülöző, általában negatív külső megítélésű ember. 

Tanácsai mégis nélkülözhetetlenek, sok esetben hallgatni kell rá, mert nem egyéni ambíciók 

miatt keresztezi a csapat elképzeléseit. 

 

7. Csapatember 

Gyors, határozott felfogó képességű személy. Érzelmileg nyitott, reagens alkat, aki számára 

fontosak a privát és a munkakapcsolatai. 

Aktív, de csendes kommunikátor, népszerű a környezetében, mivel nem rámenős típus. Nem 

törekszik vezető szerepre, de lojális a csapatához. Bátran felvállalja mások ötleteinek 

kidolgozását, végigvitelét és e szerepet természetesen éli meg. 

Szereti a harmóniát és a szabályszerűséget. Keményen dolgozik és másokat is magával ragad. 

Tapasztalatait szívesen adja át másoknak. 

Nem szereti a személyi ütközéseket és elhagyja a rossz hangulatú veszekedős csapatokat. 

Nyitott mások véleményére és beépíti azokat saját munkájába. 

Problémák és a munkából vagy az elvárásokból fakadó nyomások esetén viszont kiáll társai 

mellett, sőt példamutatóan élenjár a helyzet megoldásában. 

Nem kedveli a versenyhelyzeteket, és a személyes érdekből fakadó konfliktusokat. 

A csapat biztos erőforrása ez a személy, aki nélkül a többi szereplő soha nem fejezné be a 

feladatot. 

Ez a típus főleg az erős stresszhelyzetekben, vagy sürgetettségben hiányzik leginkább a 

csoport életéből. 
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8. Ellenőr 

Ez a típus, aggodalmaskodó, introvertált személyiség, aki akkor érzi jól magát, amikor a 

dolgok simán mennek. Nem képes gyors reakciókra, inkább kivárásra építi stratégiáját. 

A szélsőséges típus aggodalmait szinte mániákusan adja elő, folyamatosan ellenőrzi és 

újraellenőrzi a helyzetet, tekintet nélkül a külső nyomásokra, még akkor is, amikor a 

gyakorlatias tények a vita lezárását követelnék. Sok megnyilvánulása olyan, ami bosszantóan 

kicsinyeskedő benyomást kelt. 

Nem rámenős tagja a csoportnak, de egy folytonos sürgetettségi érzetet tart fenn, amivel 

felvillanyozza és cselekvésre készteti a társaságot. 

Erőteljes, egyéni nézetei vannak, és karakterének erőssége, hogy a külső nyomásoknak 

ellenáll, gyűlöli a felületességet és a véletleneket. Ő a csoport élő lelkiismerete, óvja magukat 

a határidőcsúszástól és a túlzott ígéretektől. 

Csoporton belüli konfliktusai a túlzott pragmatizmusból és tárgyszerűségből fakadnak. 

Gyakran ő maga idéz elő stresszhelyzetet a csoporton belül, a túl szabályszerű viselkedés 

kikényszerítésével. A jól ellenőrzött és kézbentartott munkavégzés mellett nagyon hasznos 

csapatember. Rossz vezetés mellett viszont ő a folytonosan jajgató, mindenben veszélyt látó 

ember, aki a lényegtelen részletekbe vész el. 

Optimális esetben hasznosan járul hozzá a célok megfogalmazásához és a normák 

kialakításához. 

 

9. Specialista 

A Belbin szerep-tipológia új eleme ez a típus. A team-be különleges tudása és technikai-

technológiai képességei miatt kerül be. Saját területén nagy önállósággal és egyéni 

prioritásokkal hatékonyan tevékenykedik. Saját témáihoz túl erősen kötődik, más területek és 

tapasztalatok iránt kevés érdeklődést mutat. Szélsőséges esetben csak nagyon szűk területet 

képes átlátni, és ha több ilyen is van a csoportban, ez nehezíti az együttműködést. 

Az emberek többségének megvan a tudása ezen szerepe betöltésére, így sok „kívülálló” ilyen 

minőségben kapcsolódik a munkába. Ők azon tudástár hordozói, ami szintetizált módon épül 

be a team eredményeibe. A jó team-vezető tudatosan épít a szakértőkre, hiszen az ő 

többlettudásuk és különleges tapasztalatuk javítja a csoportdöntések minőségét. 

A kritika nélkül elfogadott, esetenként a nézőmódból származóan szubjektív szakértői 

vélemények, mint veszélyforrások is értékelendők. 

Az ellenőrizetlen, fals szakértői munka igen magas kockázatot visz a team egész 

tevékenységébe. 

A szakértőket tehát erős koordináció mellett, a részfeladatok megoldására, időszakosan 

célszerű igénybe venni. 

 

4.4 A vezető szerepe 
 

Az alábbiakban összefoglalásra kerülő megállapítások nem érintik a vezető, a vezetés 

általános problémáit, az ezzel foglalkozó szakirodalom megállapításait elfogadjuk, itt csupán 

néhány speciális kérdésre irányítjuk a figyelmet. 

A mentális és személyiségkövetelmények részletesebb tárgyalása túlságosan messzire vinne 

témánktól, ezért itt a csoportmunka vezetőjével szemben támasztott követelmények közül a 

legfontosabb három szükséges képességet, illetve készséget emelnénk csak ki,  

 az ún. regulációs, 

 az empátia (vagy beleélés), valamint 

 a szervezőkészséget. 
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A regulációs készség (mint központi személyiségfunkció) a személyiség önirányítását és a 

felmerülő konfliktusok megoldására való képességet biztosítja. A csoportmunkában tehát ezen 

a funkción múlik a vezető pszichés tartása és az aktivitás etikai irányítása, tehát a domináns 

személyek, vagy "információbirtokosok" és az ún. "erős emberek" leszerelése, a  frakciózás 

vagy személyeskedések megelőzése és - ezen energiák problémára irányításával - a proaktív 

magatartás biztosítása.  

Az empátia vagy beleélés képessége különösen fontos, mivel ez a helyzetnek megfelelő 

információkezelést, - értékelést, kiegyensúlyozó, stabilizáló viselkedési formát biztosíthat a 

vezető számára, vagyis a résztvevőkkel való kapcsolat, kommunikáció alapvető jellegét 

határozza meg. 

Például, hogy mindenre odafigyeljen, még az első hallásra esetleg képtelennek tűnő 

véleményre, javaslatra is. 

A szervezőkészség igénye kiterjed az előkészítés személyi és technikai feltételeinek 

biztosításától (megfelelő helyiség, időpont, segédeszközök éit.) a probléma kiválasztásának és 

"éles" megfogalmazásának feladatán keresztül a csoportmunka irányításáig, eredményeinek 

értékeléséig. 

Ez utóbbi például újabb "fordulók" megszervezését, vagy az interaktív csoportmunka más 

módszerekkel való kiegészítését, kombinálását igényelheti. 

Megjegyezzük, hogy az alkotó, kreatív csoportmunka megfelelő hangulati elemeinek a 

biztosítása is a csoportmunka vezetőjének a feladata. 

A megfelelő hangulati elemek nagyjából a következőkkel jellemezhetők: 

1. Semmi sem természetes. A vizsgálat rendszer bármely pontján támadható. A támadást 

komolyan kell venni és ésszerű okfejtéssel kell a megoldást védeni. Ha nem védhető, 

azonnal - közös erővel - kell a helyes megoldást keresni. A leggyakoribb kérdés: "hát 

ez miért van?". 

2. Senki sem sértődik meg. Nagyon fontos a teljesen szabad, fesztelen légkör. Ennek 

biztosítása a legnehezebb. Ez a csoportmunka vezetőjének egyik legfontosabb 

feladata. Presztízs okokból nem szabad a légkörnek feszültté válnia. Minden kérdést 

jó szándékúnak kell tekinteni és minden felvetődött kérdésnek hangot kell adni.  

3. Nincs buta kérdés. Minden kérdést logikusan meg kell válaszolni. Sokszor a butának 

tűnő kérdés vizsgálta hozott igazán frappáns megoldást.  

A csoportmunka vezetőjével szembeni igények tehát meglehetősen magasak. Ezeket csakis 

megfelelő pszichológiai kommunikációs ügyességgel és hiteles, őszinte, kongruens 

viselkedéssel lehet kielégíteni, s azáltal biztosítani minden résztevő "involválhatóságát. 

A csoportmunka vezetőjének alapvetően négy súlyponti funkció egyensúlyának 

megteremtésére kell koncentrálnia: 

i. Olyan viselkedés, amely a csoporttagok önértéktudatának fenntartására alkalmas. 

ii. A csoporttagok közötti kapcsolatok fenntartását és kibővítését szolgáló 

beavatkozások. 

iii. Csoporttagok célazonosulását és közreműködésük biztosítását célzó 

beavatkozások. 

iv. A csoport munkamódszerét formáló beavatkozások 

 

Az első két tényező az összehangoló, befogadást segítő eleme a vezetésnek, a másik kettő 

pedig a teljesítmény kibontakoztatását és az akaratátvitelt és ezeken keresztül a célelérést 

támogatja. 

Minden team-vezetőnek tudomásul kell vennie, hogy a team-tagok a saját értékrendhez 

kötődő elvárásokat is megfogalmaznak vezetőjükkel szemben. Formális (kinevezett) 
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vezetőjükkel szemben ezek, mint alkalmassági kritériumok, informális (kiválasztódott) 

vezetőjükkel szemben, mint jóváhagyott, értékelt előnyök formájában jelennek meg. 

 

Az elvárások alábbi öt típusát szokták érvényesíteni: 

i. Elvárják, hogy magán hordozza a csoport specifikus jegyeit. Múltbeli 

csoportoktól való különbözőségre törekszenek és külső jegyekben is kifejezik 

ezt. 

ii. Elvárják, hogy a csoporthoz való tartozást kinyilvánítsa, érzékenységet 

tanúsítson a csoportszokások felismerésében. 

iii. Előnybe részesítik azokat a vezetőket, akik növelik a csoport tekintélyét. 

iv. A csoportideált közelítse meg a vezető személyisége. 

v. A csoporttól való különbözőséget is értékelik, negatív irányú eltérést is 

erőteljesen kívánnak, az elfojtott vágyak beteljesítését honorálják (bátorság, 

ellentmondás). 

A team vezetőjének akár formális, akár informális vezetőről van szó, mindig látnia kell azt, 

hogy: 

- a formális vezető előnyösebb helyzetben van a teljesítmény befolyásolása terén, hiszen a 

direkt elismerés lehetősége, mint mozgósító erő jelenik meg az egyén előtt; 

- az informális vezetés viszont, a munkastílus, az értékrend formálásában, a 

csoportkapcsolatok minőségének javításában rendelkezik előnnyel, hiszen a csoport 

érzelmi életét pont az indirekt beavatkozások révén tudja javítani. 

A vezető és a team együttműködése több síkon jelentkezik. A lényeges befolyásoló tényezőket 

és kapcsolódási pontokat a 12. ábrán mutatjuk be. 

 

A vezetői szerep két fontos síkon: 

- a csoportfejlődési folyamat, különböző szakaszaiban (érzelmi-sík), 

- a probléma-megoldási folyamat, különböző szakaszaiban (értelmi-sík) 

párhuzamos beavatkozások sorozatát feltételezi. Ezek mindegyike a csoport fennmaradását és 

a feladatteljesítést befolyásolja más-más hatásláncon keresztül. 

 

Fiedler (1967) szerint a csoporthatékonyság előre jelezhető, ha prognosztizáljuk három 

alapváltozó lehetséges interakcióját. 

A figyelembe vehető tényezők: 

 A csoportfeladat alaptípusa (zárt-nyitott) 

 A vezető orientációja (feladat-kapcsolat) 

 A vezető pozíciója a csoportban (magas-alacsony) 

Magas a hatékonyság a feladatorientált vezető esetében, ha a probléma jól strukturált és 

előnyös a hatalmi pozíció. 

A kapcsolat vagy tagorientált vezető olyan helyzetben eredményes, amikor a probléma 

kevéssé vagy rosszul strukturált és a hatalmi pozíció kedvezőtlen (4.3. ábra). 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A vezető és a csoport hatékonyságát befolyásoló 

pszichológiai tényezők 

4.3. ábra 
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Beavatkozás a csoport problémamegoldásába 

4.2. táblázat 

Beavatkozások 

módja 

Kulcs- 

szó 

Ajánlás, 

ha... 

 

KATARZIS érzelmi 

megtisztulás 

- a felgyülemlett érzések eltorlaszolják 

egymás útját (gondolatcselekvés) 

KATALÍZIS az észlelés 

megjavítása 

- a rossz kommunikáció miatt senki nem 

tudja mi történik 

SZEMBESÍTÉS érték- 

azonosítás 

- a rejtett értékeket nem sikerül a figyelem 

középpontjába helyezni 

ELŐÍRÁS válaszadás - holtpont van (reménytelenség, 

kétségbeesés) és a negatív 

következményeket el akarom kerülni 

ELMÉLET fogalmilag 

megalapozott 

belátás 

- hajlandók a résztvevők a diagnózis 

felállítására és elméleti alapokon keresik 

a kivezető utat 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Vezetői beavatkozás a csoportfejlődésbe 

4.3. táblázat 

 

Szakasz 

 

 

Reakció 

 

Alcsoportok 

 

Beavatkozás 

 

Kezdeti panaszkodás - függő panaszkodás, 

- lojalitás, 

- önelégültség 

- autonómia meg-

teremtése 

autonómia törekvések 

támogatása 

Korai aktív 

bekapcsolódás 

- hősies magatartás, 

- elfogadó magatartás 

- csalódottak, kiáb-

rándultak 

ambíciók felkeltése 

Konfrontáció - zendülés és 

panaszkodás, 

- függetlenedés, 

- szorongás és 

visszahúzódás 

- a „hősök” kiválása konfliktus feltárása és 

feloldása 

Internalizálás - aktív bekapcsolódás - a „bűnbakok” ki-

válása 

pszichológiai teher-

mentesítés 

Elkülönülés és 

befejező áttekintés 

- depresszió, 

- tagadás, 

- felelősség áthárítás + 

panaszkodás 

 gyors feloszlatás 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A hatékony team jellemzői: 

- Megérti és elfogadja, hogy nemcsak vezetője, hanem tagja is a csoportnak. 

- Mindenkivel „fair” módon és következetesen jár el. 

- Hisz abban, hogy a csoport minden tagja jó munkát akar végezni. 
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- Abból az alapállásból indul ki, hogy mindenki őszinte, nyitott és azt csinálják, amit 

mondanak. 

- Minden csoporttagot egyéniségként kezel és törődik velük. 

- Bízik abban, hogy az elvégzett munka sikeres lesz. 

- Úgy cselekszik mindig, ahogy azt másoktól is elvárja. 

- Saját maga és társai számára keresi és biztosítja a fejlődési lehetőséget. 

- Nem hagyatkozik a pozícióból származó distanciális előnyökre, hanem segítőkész. 

- Kimutatja támogatását és közönségvállalási készségét nehéz helyzetekben is. 

 

A vezetőnek mindig fontos feladata a csoportmunka folyamatában a kommunikáció 

fenntartása és hatékonyságának javítása. 

A kommunikációt javító módszerek: 

i. Reflektálás: Segíti az egyén bekapcsolódását a vitába. Lehetőséget ad érzelmek és 

reakciók nyílt kifejezésére, az elhangzottak értelmezésére. 

ii. Tisztázás: Kiemeli az elhangzottak lényegi elemeit, a megértés bizonytalan pontjait. 

iii. Nyitott végű kérdések: Segítik a kommunikáció fenntartását, folytonosságát. 

Gerjesztik a visszacsatoló információkat. Támogatják az egyének kinyílását. 

iv. Az eredmények hangsúlyozása: A gondolatok hasznosítható elemeire koncentrál. 

v. Összefoglalás: Figyelemfelkeltő hatású megszólalás. A vita megállapításainak 

összegzésére, ami segíti egy-egy részfolyamat egyértelmű lezárását. 

A vezetői munka kellemetlen, de kikerülhetetlen része a csoportfejlődés különböző 

szakaszaiban, a csoporton belül létrejövő konfliktusok (személyes vagy alcsoportok közötti) 

kezelése. A helyes vezetői beavatkozás mindig abból indul ki, hogy nem konfliktusmentes, 

steril klímára kell törekedni (4.4. ábra), hanem az optimális feszültségi szint 

teljesítményfokozatú és a kommunikáció hatékonyságát javító hatását kell kiaknázni. 

 

A konfliktuskezelés stratégiájának meghatározásakor mindig két tényező aktuális fontosságát 

és a mögöttük rejlő személy és szervezet érzékenységét kell mérlegelnünk. Az egyik tényező a 

személy és annak helyzetére fordított figyelem. 

A másik tényező a munka eredményességének biztosítása, fenntartása és a mögötte megjelenő 

szervezeti elvárások erőssége. Az ebből levezethető konfliktuskezelési utakat és azok fő 

jellemzőit a 4.5. – 4.6. ábrákon mutatjuk be. 
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Kapcsolat o. Tag o.Feladat o.

Vezetô orientációja

Zárt pr.

Feladat típusa

Nyitott pr.

HATÉKONY-

SÁG

semleges st. magas st.alacsony st.

Vezetô státusza

 
A hatékonyságot befolyásoló tényezők 

4.4. ábra 
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II.

Teljesítmény

pot.

magas

alacsony

I.

alacsony
opt.

III.

magas

Konfliktus

szint

II.

magas

alacsony

I.

alacsony
opt.

III.

magas

Konfliktus

szint

Kommunikáció

hatékonysága

- rugalmatlanság

- apátia

- a rutin "uralma"

- klikkek csatája

- koordinálatlanság

- célratartás hiánya

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A konfliktus hatásai 

4.5. ábra 
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- nézeteltérések

  elsimítása

- felszíni harmónia

  fenntartása

- hatalom iránti

  lojalitás által

  elnyomott

  konfliktusok

- önkényes döntések

  (vezetôi) révén 

  lezárt viták

- kételyek, érzések,

  fenntartások gondos

  vizsgálata,

- érvényes-hatékony

  problémamegoldás

- semlegesség

  látszata

- sáncok mögé

  bújás (egyéni

  konfliktus elkerülésére

- Középutas

           megoldások

- "Járható utak"

           kiválasztása

E r e d m é n y e s s é g r e   f o r d í t o t t   f i  g y e l e m
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e

l

e
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Forrás: saját szerkesztés 

 

Konfliktus rács 

4.6. ábra 

 

Az eredményes konfliktuskezelés néhány alapszabályai a következő: 

- a konfliktusban érintettek és/vagy érdekeltek hálózatának rekonstruálása, 

- a szereplők pozitív motiválása a saját szerep újraértékelésében, 

- a változtatási szándék felkeltése, 

- a kölcsönös elfogadás határainak feltárása, 

- kommunikáció javítása, nyitottság fokozása, 

- optimális feszültségszint fenntartása, 

- kedvező légkör biztosítása, 

- tükörkép felmutatása. 
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5. A TEAM-MUNKA SZERVEZÉSÉNEK ÉS VEZETÉSÉNEK 
ARANYSZABÁLYAI 

5.1 A team-munka folyamata és munkamódszerei  
 

A team-munka a team megalakításával veszi kezdetét. Gerincét a team feladat végrehajtása 

képezi, melynek során a team az elérni kívánt célnak és a kollektív munka jellegének 

megfelelő módszereket alkalmaz. A team-munka az elért eredmény és a team munkájának 

értékelésével, a team tagjainak anyagi és erkölcsi elismerésével, a team formális 

megszűnésével ér véget. (A továbbiakban egy átlagosnak tekinthető szervezet működési 

szabályzatába illesztve próbáljuk bemutatni a team-munka folyamatát és módszereit. E 

szabályozás igyekszik kielégíteni az ISO 9000-es szabványkövetelmények igényeit.) 

5.1.1 A team feladatok tervezése 

Team feladat végrehajtására és team alakítására a vállalat minden dolgozója és bármely 

időpontban javaslatot tehet. 

A team-munka nagy intenzitást vár el a benne résztvevőktől. A szétforgácsolódás és a túlzott 

terhelés elkerülése érdekében korlátokat kell szabni a vállalatnál egy időben működő teamek 

számára. A team-munkát mindig a legfontosabb területekre kell irányítani. 

5.1.2 A teamek megalakítása 

 

A vállalat, különböző szakterületeinek munkatársaiból álló teamet a szervezet csúcsvezetője 

alapíthat. Az első számú vezető ezt a jogkörét esetenként átruházza. A szakterületi vezetők az 

irányításuk alá tartozó területen illetékesek teamek létrehozására. A team vezetőjét vagy a 

team-alapítója jelöli ki, vagy a team-tagok szótöbbséggel választják. A két eljárás közötti 

választásról a team-alapító dönt. 

A team személyi állományának kialakításában célszerű a vállalkozói készséget, és az 

önkéntességet érvényesíteni. A team-alapító, a team-vezető és a team-tagok 

együttműködésben gondolkodjanak arról, hogy a team célszerű összetételben és létszámban 

működjék. A team-alapító a team-tagok felkérése előtt ezt a funkcionális vezetővel egyezteti. 

A teamek feladatorientált vegyes összetételű csoportok. A vegyes összetétel legalább kétféle 

értelmezést igényel: egyrészt szakmai, szakképzettségi vonatkozásban, másrészt abban a 

tekintetben, hogy a team-tagok mely vállalati szervezeti egységek munkatársai. A teamek 

tagjai olyan szakemberek legyenek, akik a problémák megértésére, áttekintésére, a megoldás 

megtervezésére, a figyelembe veendő összes tényezők hatásának megítélésére alkalmasak. 

Esetenként szükséges a felhasználók, illetve a legerősebben érdekelt egységek képviselőinek, 

kivételes esetekben vezetőinek részvétele is a teamekben. 

A teamek létszáma célszerűen korlátozott. Problémamegoldásban 5-9 fő működhet együtt 

eredményesen. Összetett feladatkörű és nagy létszámú teamnél előfordulhat, hogy a munka 

bizonyos szakaszában több kisebb team alakul belőle, melyek meghatározott részfeladatok 

elvégzése után ismét összeolvadnak és közösen végzik tovább a munkát. 

A team-alapító a teammel történő megbeszélés keretében ismertesse a problémát, a team-

munka célját, feladatát és feltételeit. A feladat körvonalazása célszerűen a következőkre 

terjedjen ki: 

 A téma megjelölése és körülírása. 
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 A téma problémáinak meghatározása, a felmerült vagy várhatóan felmerülő nehézségek 

megjelölésében. 

 A megoldás során figyelembe veendő, kizárható vagy feltétlenül kizárandó tényezők, 

jellemző konkrétumok, összefüggések, kölcsönhatások, ezek prioritásai. 

 A téma megoldásának hatékonysági követelményei, normái. 

 Költségek és a nyereség vonatkozásában kialakított előzetes elképzelések, indokaik. 

 A feladatmegoldó team által igénybevehető erőforrások. 

 A feladatmegoldó team összetételére és megalakítására vonatkozó elképzelések. 

A "Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetés" (MEV lásd korábban: MBO) bevezetése 

esetén a team-alapító és a team között a célok és feltételek egyeztetése, a vezetői 

megállapodás kialakítása és megkötése, a team-építés és a team-munka módszereinek 

fejlesztése, valamint a team és a team-tagok teljesítményének értékelése, az ösztönzés módja a 

MEV szabályai szerint történik. 

5.1.3 A team és team-alapítóinak megállapodása 

 

A team-alapítóvá való megbeszélés után a team saját maga is értelmezi a team-munka célját, 

megtárgyalja megoldásának lehetőségeit és feltételeit, és saját maga részére előzetes 

munkaprogramot dolgoz ki. Ezek alapján készíti el megállapodás-tervezetét. 

A megállapodás tervezete, illetve kölcsönös elfogadása után a team-megállapodás a 

következőket tartalmazza: 

 a feladat egyértelmű meghatározása, 

 a kilátásba helyezett elérendő gazdasági, műszaki-fejlesztési, termelési, értékesítési stb. 

eredményeket és azok mérésének módját, 

 a feladat megoldásának határidejét (ha indokolt, a részhatáridők megadásával), 

 a feladat sikeres vagy csak részsikereket eredményező megoldása esetén a team 

prémiummal, jutalommal történő anyagi elismerését, 

 a teamet megillető juttatás egyénenkénti felosztásának módját. 

A team-alapító az érdekelt funkcionális szervek véleményének kikérése után köti meg a team-

megállapodást. A team-megállapodás érvényességéhez a team-alapító és minden egyes team-

tag aláírása szükséges. A feladat ellátásáért az egész team egyetemlegesen felelős. A team-

alapító a megállapodás egy példányát köteles megküldeni az üzemgazdasági osztálynak, 

valamint a szervezési és számítástechnikai osztálynak. 

Az aláírt megállapodással összhangban készíti el a team végleges munkaprogramját. A 

munkaprogramban célszerű felosztani a szerepeket. Figyelembe veendő azonban az, hogy 

egyrészről a team-munka nagyobbrészt kollektív jellegű, másrészről minden dinamikus 

szervezetben a szerepek a tevékenységek során formálódnak. 

5.2 A team-munka menete és módszerei 
 

A team részben kollektív munkával, részben tagjainak egyéni munkájával éri el a kitűzött célt. 

A team-vezető legfőbb feladata a szellemi alkotás folyamatának tervszerű irányítása, a munka 

koordinálása, a teljesítést akadályozó okok és körülmények elhárítása. Képviseli a team 

együttes véleményét, álláspontját, illetve információkat szolgáltat a team-munka 

eredményeiről. 

A teammel együttműködő szervezetek számára részfeladatokra, speciális szakmai feladatokra 

vonatkozó megbízás a hivatalos hierarchia útján adható és ezek szakszerű teljesítéséért az 

illetékes szervezeti egység vezetője felelős. 
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Az együttműködő szervezetek és a teamek közötti együttműködés a természetszerű 

munkakapcsolatok keretében történjék. Amennyiben a feladatok nagysága vagy jellege olyan, 

hogy azt az adott szervezeti egység vezetője nem tudja vállalni, abban az esetben a team 

vezetője az adott szervezeti egység szerint illetékes felettes vezetőhöz, illetve a team-

megbízást kiadó vezetőhöz fordulhat. 

A teameket állandó jellegű információcsere, személyes kontaktus, kölcsönös 

véleménybefolyásolás jellemzi. A team tagjai között fellépő közvetlen vagy közvetett 

kölcsönhatások növelik a problémamegoldás hatékonyságát. 

A team-vezető a végzett munkáról munkanaplót vezet. A munkanaplót a munka befejeztével - 

a team zárójelentésével együtt - átadja a team-alapítónak. 

A teamnek a hatékony és magas színvonalú munkavégzés érdekében maximális mértékben 

törekedniük kell a team-munka korszerű módszereinek elsajátítására és alkalmazására. Ennek 

során a szellemi alkotótechnikák széles skáláját alkalmazzák. (Ezek megismertetésére és 

begyakoroltatására, illetve a közös team-munka egyes részeinek, foglalkozásainak 

levezetésére a szervezési és számítástechnikai osztálytól módszertani segédleteket, illetve 

vállalaton belüli vagy külső szakembereket kaphat.) 

5.2.1 A team-munka eredményeinek és a team teljesítményének értékelése 

 

A munka befejezését a team vezetője köteles a team-alapítónak jelenteni. Ezzel egyidejűleg 

átadja, illetve bemutatásra felajánlja a team-munka eredményét. (Javaslat, terv, prototípus, 

stb.) A team alapító egyénileg vagy az esetleges feladat-meghatározó team bevonásával, 

illetve az érdekelt szervezeti egységek vezetőinek, képviselőinek, illetve a hivatalos zsűri 

véleményének kikérése után dönt a team-munka eredményeinek minősítéséről és 

elfogadásáról. A team-alapítónak az értékelést ismertetnie kell és meg kell beszélnie a 

teammel. 

A team-megállapodás alapján a teamet prémium, illetve jutalom illeti meg. Mértékének 

kiszámítása a team-megállapodásban rögzített előírások szerint történik. 

A teamet megillető összeg felosztása szintén a team-megállapodásban szabályozott módon 

valósul meg. Az egyéni felosztás főbb változatai lehetnek: a team-alapító díjazza a team 

vezetőjét és a team-vezető javaslata alapján a team tagjait; a team tagjait megillető összeget az 

egyéni teljesítményértékelés alapján a team-vezető határozza meg; a team-alapító díjazza a 

team vezetőjét, a team-tagok részére fenntartott összeget a tagok egymás között osztják meg; a 

team részére járó teljes összeget a team vezetője és tagjai egymás között osztják meg. 

Célszerűen ez utóbbi formák kiterjesztésére kell törekedni. 

A team-munka a záróüléssel fejeződik be, amelyen a team kimondja feloszlását. 

5.2.2 A team-szervezetére és irányítására vonatkozó szabályok 

 

A teamek működésének kritikus feltételeit képezik: 

 a team-munka tárgyát képező probléma, feladat-megfogalmazása, 

 a team-tagok kiválasztása, 

 a team-tagok eredménymotivációja, 

 a teamen belüli konstruktív együttműködés légkörének megteremtése, 

 a vállalat állandó szervezeti egységeivel való összehangolás, valamint a teammel 

kapcsolatos szerepek, feladatok, hatáskörök rendezése. 
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A hatékony team-munka feltételét képezi a teamek és a funkcionális részlegek, valamint a 

gyárak jó kapcsolata. Mind a teamek, mind a stabil szervezeti keretekben dolgozó egységek 

oldaláról felvetődhetnek problémák. 

A funkcionális illetve a "hivatalos hierarchia" szervezeti egységei például vetélytársnak 

érezhetik a team-szervezetet, súlyos esetben nem segítik, sőt akadályozzák feladata 

megoldásában (például az információk visszatartásával, torzításával, stb.). A team-feladatok 

gyakran elsőbbséget élveznek más programokkal szemben. A team által javasolt megoldási 

alternatívák egyikét - vezetői döntés után - az állandó hierarchiához tartozó szervezeti 

egységeket kell bevezetniük, s ez további feszültségek forrása lehet. A konfliktusok feloldása 

a vállalati érdekek nyílt kezelését, az érdekeltek időbeni, széleskörű tájékoztatását, valamint a 

team-munka határozott vezetői támogatását teszi szükségessé. 

A vezetőség részéről az eredményes team-munka a következő előfeltételeket igényli: 

 képesek legyenek elismerni, hogy munkatársaik saját szakterületük részleteit illetően 

valószínűleg többet tudnak és ezt eredményesebben alkalmazhatják, mint ők; 

 tudják, hogy főnöki tekintélyük nem szakmai fölényüktől függ és nem akarják 

beosztásukból adódó hatalmukat szakmai téren a teammel szemben érvényesíteni, 

 tudják és elfogadják, hogy a team-munka sok megbeszélést, eszmecserét kíván és nem 

tekintik azt időpazarlásnak vagy felesleges értekezletnek, 

 meghallgatják mások véleményét és képesek saját álláspontjuk megváltoztatására; 

 nem tartanak vissza olyan információkat, amelyek a team működéséhez szükségesek, 

hanem gondoskodnak azok minél gyorsabb és pontosabb átadásáról, 

 a team-munka produktumának bírálatánál nem a részlegszempontok érvényesítése, a 

"team működési-forma" cáfolata, hanem közös vállalati érdekből a célok elérésére 

irányuló törekvések vezetik. 

A funkcionális szervek illetve a hierarchia vezető munkatársai, valamint a teamek között 

egyeztetéssel meg nem oldott kérdésekben a hierarchia szerint illetékes közös vezető dönt. 

5.3  A team-alapító feladatai és hatásköre 
 

Az alapító érdemi kompetenciái: 

 Szabatosan meghatározza a team-munka tárgyát, kitűzi az elérendő célt. 

 Megbízza a team tagjait és vezetőjét, illetve megerősíti a team tagjai által maguk közül 

választott vezetőt. 

 Megállapodást köt a teammel. 

 Menetközben szükség szerint segíti a teamet. 

 Ellenőrzi a team feladatának teljesítését, értékeli az eredményeket. 

A team-alapító számára magatartási szabály az, hogy nem szabad sugalmazni a megoldást. A 

teamnek soha senki nem mondhatja meg, hogy tulajdonképpen milyen megoldás javaslatát 

látná szívesen vagy szerinte mi volna a jó megoldás. 

5.3.1 A team-vezető feladatai és hatásköre 

 

A team vezetője mindig kettős feladatot lát el: 

 el kell érnie azt a célt, melynek megvalósításáért a teamet létrehozták, 

 össze kell tartania a csoportját lehetőleg úgy, hogy az maximális hatékonysággal 

dolgozzon. 
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A team-vezető meghallgatja és mérlegeli a team-tagok véleményét, beleéli magát mások 

nézőpontjába, saját véleményét is csupán elgondolásként és javaslatként adja elő, miközben 

szorgalmazza az együttes munkáját, a közös döntést. 

A team-munka szabályai közé tartozik, hogy a vezető ne mint a team hierachikus vezetője 

lépjen fel, hanem mint a munkák és a határidők összehangolója, a tárgyalások irányítója, 

vitavezető, a team-munka résztvevője, az eredmények összefoglalója. A team-vezető úgy 

működik, mint "első az egyenlők között" (primus inter pares"). A team-vezető nem felettes 

vezetője a többi tagnak, tehát nincs is joga ahhoz, hogy szolgálati ellenőrzést gyakoroljon 

felettük, bíráljon, elismerését fejezze ki vagy utasításokat adjon. 

A team-vezető főbb feladatai a következők: 

 A teammel együtt értelmezi a team-munka célját, kidolgozza a team munkatervét és 

megbeszéli azt a team tagjaival. 

 Kiválasztja a célszerű és alkalmazandó munkamódszert. 

 Irányítja a team munkáját. 

 Jelentés ad (a team-tagokkal egyetértésben) a team munkájának eredményeiről. 

 Intézi a team munkával összefüggő alaki teendőket (pl. meghívást a tervezett 

összejövetelekre, a tájékoztatások eljuttatása a team-tagokhoz, a team-tagok értesítése, 

stb.). 

 Ügyel a team önmaga számára meghatározott munkarendjének betartására. 

 Kiegyenlíti a team-tagok eltérő egyéniségéből adódó esetleges feszültségeket. 

 A kritikus szakaszokon átsegíti a teamet. 

A team-vezető saját hatáskörében: 

 együttműködést igényelhet olyan dolgozóktól, akik a teamnek nem tagjai, 

 igénybe veheti a team rendelkezésére bocsátott erőforrásokat, 

 a teammel egyetértésben a kötelezettségeiket nem teljesítő team-tagokkal szemben 

szankciók alkalmazását kérheti közvetlen feletteseitől, illetve a team-alapítótól, 

 a team bevonásával és egyetértésével, a munka végeztével értékeli a team egyes 

tagjainak teljesítményét. 

5.3.2 A team-tagok feladatai és hatásköre 

 

A team létrejöhet a vállalati hierarchia azonos szintű dolgozóiból, de tagjai lehetnek különféle 

szintű és szakterületű munkatársak is. A team-tagok a munka tartama alatt egymással 

egyenrangúak, azonos kötelezettségeik és jogaik vannak. 

A team-tagok általános feladatkörébe tartozik, hogy 

 tanulmányozzák a különböző megoldási lehetőséget és szakszerűen dolgozzák ki a rájuk 

bízott témát, illetve az egyéni feladatrészt, 

 ügyeljenek arra, hogy a részmegoldások összhangban álljanak a meghatározott cél 

komplex teljesítésével kapcsolatos követelményekkel, 

 tartsák be az egyéni és az együttes határidőket, a team-munka ütemtervét. 

5.3.3 Magatartási szabályok a teamben dolgozók számára 

 

A csoportos problémamegoldás során gyakran számíthatunk konfliktusra. A konfliktus eltérő 

törekvések összeütközését jelenti. Gyakran negatív a hangsúlya, holott hozzáértő team-vezetés 

és jól együttműködő team-tagok között számottevő mértékben hozzájárulhat a problémák 
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megoldásához. Negatív jellegű konfliktus akkor jelentkezik, amikor a team-tagok 

megpróbálják rákényszeríteni egymásra a maguk eltérő értékelési, elbírálási megoldási 

elképzeléseit. Azaz itt már nem tartalmi differenciákról, hanem kölcsönös követelésekről van 

szó (a saját érték- vagy érdekrendjük érvényesítése céljából). 

A team-munka magas színvonala és általános eredményessége érdekében minden team-tag 

kötelessége, hogy 

 a benne rejlő képességeket, tudást és tapasztalatokat a team elé tűzött feladat 

megoldására fenntartás nélkül rendelkezésre bocsássa, 

 véleményét legjobb tudása és lelkiismerete szerint finomítsa és alakítsa ki, 

 a többi tagtársát egyenjogú félnek ismerje el, 

 a team többségi határozatát akkor is vegye tudomásul, hogy az ellentétben van a saját 

véleményével, eltérő véleményét azonban jegyzőkönyvbe foglalhatja és a kérheti a 

teamből történő felmentését is, 

 a team-tagokat maradéktalanul tájékoztassa mindenről, ami tudomása szerint a feladat 

optimális végrehajtásához szükséges, 

 a team keretében nyilvánított véleményeket ne hozza illetéktelenek tudomására, 

 ne zavarja az együttműködést személyes indulatokkal, érzékenykedéssel, 

 törekedjen arra, hogy munkájában se rokonszenv, se ellenszenv ne vezesse, 

 aktívan tevékenykedjen a team-munka zavartalan lebonyolítása és céljának elérése 

érdekében. 

Az alábbiakban az eddig leírt összefüggésekből megfogalmazható praktikus szabályokat 

foglaljuk össze, amely segíthetnek a gyakorlati munkavégzés során is. 

 Frusztráció: A szervezeti keretek közül kikerülő egyén, nem érzékeli közvetlenül saját 

véleményének hatását és új szerepében elégedetlenné válik. Elveszti érdeklődését és 

elkötelezettsége is csökken. 

 Panaszkodás:A szervezetben az ember, ha elnyomottnak érzi magát, gyakran megkeresi a 

véleménykifejtés informális útját (folyosón, kocsmában). 

 Retorzió:A rossz team-munka hatására bekövetkező hibákat retorziók vagy büntetések 

céljára használják. 

 Egészségtelen verseny:Ha jellemzővé válik a tagok közötti veszekedés, „fúrás”, 

bizalmatlanság. 

 Csüggedtség:Amikor az egyén viselkedésére az unalom, a lehangoltság lesz a jellemző. 

 Zárkózottság:A team tagjai nem nyitottak és nem bíznak egymásban. 

 Gyűlések:A team-tagok nem örülnek sem az építő jellegű, sem a véleménycserének, mert 

egy vagy néhány ember véleménye tartja nyomás alatt a csapatot. 

 Kapcsolatok minősége:Ha a teamvezető és a társak elszigetelődnek egymástól, így a 

vezető nem képes képviselni a csoport véleményét és törekvéseit. 

 

A fejlődés és a gyakorlás háttérbe szorulása: 

 konfliktus jön létre a szervezet és a team értékrendje között, 

 félelem a munka következményeinek vállalásától, 

 képzelt vagy valós külső nyomások nehezednek a csoportra. 

Nem hatékony feladat megoldása: 

 az egyén nem képes felismerni a team-en belüli munkamegosztás és felelősség rá háruló 

részleteit. 

A külső segítség elutasítása: 

 félelem a külső segítség igénybevételétől abban a hitben, hogy ezt a team nem hatékony 

működésének jeleként értékeli a környezet, 



 101 

 a team-en belüli egyet nem értés miatt utasítják el a külső szakértő igénybe-vételét. 

Alacsony kreatívitás: 

 nem törekszenek a probléma újszerű megközelítésére. 

5.4 A jó team-munka jellemzői 
Nyitottság: 

 nyílt és őszinte véleménycsere, 

 a hibákat nem kendőzik el, hanem elemzik és mindezt a tanulás, a tapasztalatszerzés 

eszközeként kezelik. 

Egészséges verseny: 

 a konfliktusokat a munka természetes velejárójának tekintik, 

 a tagok tolerálják a más nézeteket. 

Jó személyi kapcsolatok: 

 segít a tagok egymást, ami biztonságot ad az egyén számára. 

Munkaértekezletek: 

 produktivitásra (eredményességre) törekvő munkaülések, 

 részvételre való törekvés. 

Viselkedés: 

A tagok folyamatosan kimutatják megelégedettségüket, kellemes közérzetet teremtenek 

egymásnak és bíznak az eredményességben. 

Nyitott vezető stílus: 

 a kommunikáció folyamatos és konstruktív a vezető és a tagok között, 

 a tagok a vezető segítségével átlátják a teljes folyamatot. 

Hatékony feladatmegoldás: 

 pontosan megfogalmazottak a team feladatai, 

 minden résztvevő érti a feladatokat és saját szerepét is tisztázza, 

 így kapcsolatrendszerét képes ehhez igazítani. 

Külső segítség elfogadása: 

 a külső segítséget a team hatékonysága növelésének eszközeként kezeli. 

Kreativitásra való törekvés: 

 újszerű problémaközelítés és kezelés, 

 az újszerű ötleteket kiérlelve próbálja hasznosítani. 

Tanulás és begyakorlás: 

 a munkavégzést az egyén és a csapat fejlesztésének eszközeként kezeli, 

 a menetközben felmerülő lehetőséget is kihasználják a munka hatékonyságának 

növelésére. 
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FOGALOMTÁR 
 

 

A „holdudvar” 

(halo - jelenség) 

hatás 

 

A „holdudvar” (halo - jelenség) hatás fogalma azt a jelenséget 

foglalja magába, miszerint egy adott személyre vonatkozó pozitív 

vagy negatív megítéléseinket az adott személy egyéb tulajdonságaival 

is összhangba hozzuk, a jó és a rossz minősítést egyéb 

tulajdonságaikra is kiterjesztjük. Ez a helyzet a torz benyomás 

alakítással egyenértékű. Egy privilegizált tulajdonság elhomályosítja 

látásunkat, ami egyoldalú ítéletalkotáshoz vezethet, torzító hatása 

van. 

 

A team tagok 

feladatai és 

hatásköre 

A feladat és hatáskör fö elemei: 

 tanulmányozzák a különböző megoldási lehetőséget és 

szakszerűen dolgozzák ki a rájuk bízott témát, illetve az egyéni 

feladatrészt, 

 ügyeljenek arra, hogy a részmegoldások összhangban álljanak 

a meghatározott cél komplex teljesítésével kapcsolatos 

követelményekkel,  

 egyéni és az együttes határidők és a team-munka ütemtervének 

betartása.  

 

A team vezető 

feladatai és 

hatásköre 

 

A feladat és hatáskör fö elemei: 

 A teammel együtt értelmezi a team-munka célját, 

kidolgozza a team munkatervét és megbeszéli azt a team 

tagjaival. 

 Kiválasztja a célszerű és alkalmazandó munkamódszert. 

 Irányítja a team munkáját. 

 Jelentés ad (a team-tagokkal egyetértésben) a team 

munkájának eredményeiről. 

 Intézi a team munkával összefüggő alaki teendőket (pl. 

meghívást a tervezett összejövetelekre, a tájékoztatások 

eljuttatása a team-tagokhoz, a team-tagok értesítése, 

stb.). 

 Ügyel a team önmaga számára meghatározott 

munkarendjének betartására. 

 Kiegyenlíti a team-tagok eltérő egyéniségéből adódó 

esetleges feszültségeket. 

 A kritikus szakaszokon átsegíti a teamet. 

 A team-vezető saját hatáskörében: 

 együttműködést igényelhet olyan dolgozóktól, 

akik a teamnek nem tagjai, 

 igénybe veheti a team rendelkezésére bocsátott 

erőforrásokat, 

 a teammel egyetértésben a kötelezettségeiket 

nem teljesítő team-tagokkal szemben szankciók 
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alkalmazását kérheti közvetlen feletteseitől, 

illetve a team-alapítótól, 

 a team bevonásával és egyetértésével a munka 

végeztével értékeli a team egyes tagjainak 

teljesítményét. 

 

 

Abilene paradoxon 

 

A konszenzusra törekvő csoportok tipikus hibája. A látszólagos 

egyetértés ellenére a végeredményt senki nem tartja megfelelőnek és 

egyéni döntési helyzetben senki nem is döntött volna úgy, ahogy a 

csoport ezt végül megtette. Vagyis: a csoportok gyakran hoznak olyan 

döntéseket, amelyek következtében ellentétesen cselekszenek, mint 

ahogyan tagjaik valójában cselekedni szeretnének, vagy amilyen 

célok teljesülését valóban kívánják. A jelenség valójában az a triviális 

helyzet, hogy: csoport egyezség születik, az egyetértés látszatának 

felkeltésével és fenntartásával. 

Adair féle 

akciórientált 

vezetési modell 

 

Az Adair féle akcióorientált vezetési modell lényegi elemei: feladat – 

csoport – egyén egyensúlya 

A verseny hatására a csoporton belül az alábbi változások jönnek 

létre: 

1. Csoporton belüli kapcsolat szorosabbá válik, a tagság zárja 

sorait és jórészt eltemeti belső nézeteltéréseit.  

2.  A csoport légkörét informális elemek határozzák meg.  

3.  A vezetés mintái a demokratizálódás helyett az autokratikus 

irányába tolódik el; a csoporttagok tűrőképessége nő.  

4. A csoport erőteljesen strukturálódik és szervezetté válik.  

5. A csoport erőteljes lojalitást és konformitást követel tagjaitól. 

 

 

Belbin 

szereptipológiája 

 

A Belbin-féle szereptipológia 8 alaptípust különít el:  

   

1. Implementer - Szervező 

2. Co-Ordinátor - Összehangoló 

3. Shaper - Kezdeményező 

4. Plant - Ötletadó 

5. Resoursee Investigator - Kapcsolatépítő 

6. Monitor Evaluator - Értékelő 

7. Team Worker - Csapatember 

8. Completer finisher – Ellenőr 

+ 

9. A szakértő (utólag beillesztett típus) 

BIRG jelenség - 

 "Bask In Reflected 

Glory"  

 

BIRG jelenség -  "Bask In Reflected Glory"  - Sütkérezni a csoport 

sikerének fényében): a sikeres csoportba való betagozódás, a sikeres 

csoporthoz való tartozás kifejezése (egyenruha, jelvény, csoportnév) 

az egyén önértéktudatát javítja. 

 

 

CORF jelenség - 

„Cutting Off 

CORF jelenség - „Cutting Off Reflected Failure” – Kudarc elhárítás: 

a sikertelenségeket, megpróbáljuk úgy magyarázni, hogy az a 
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Reflected Failure” 

 

csoportunkra és saját magunkra vonatkozóan pozitív tartalmú 

torzításokat tartalmazzon. 

 

Csoport – team 

 

Dalton (1959) szerint, pszichológiailag csoportot alkot bármilyen 

számú személy, akik: 

- interakcióban vannak egymással, 

- pszichológiailag tudnak egymásról, 

- csoportnak tekintik magukat. 

 

Csoport méret 

 

A teamek létszáma célszerűen korlátozott. Problémamegoldásban 5-9 

fő működhet együtt eredményesen. Összetett feladatkörű és nagy 

létszámú teamnél előfordulhat, hogy a munka bizonyos szakaszában 

több kisebb team alakul belőle, melyek meghatározott részfeladatok 

elvégzése után ismét összeolvadnak és közösen végzik tovább a 

munkát. 

 

Csoportdinamika 

 

Az USA fejlődéstörténetében a 30-as években jöttek létre azok a 

gazdasági és társadalmi - kulturális feltételek, amelyek döntő 

mozzanatok a csoportdinamikai kutatások megindulása 

szempontjából. Ebben a korszakban, nagy értéket tulajdonítottak a 

tudománynak, a technikának, az ésszerű problémamegoldásnak és a 

folyamatos haladást elősegítő praktikus ismereteknek egyaránt. A 

tudomány és a gazdasági gyakorlat egymásra talált.  Az ipari fejlődés 

e szakaszában, már nemcsak a természeti erőforrások bőségére 

alapozták az előrehaladást, hanem egyenrangú tényezővé vált a 

„know-how” tudatos kialakításának tendenciája is. Ennek keretében 

indultak fejlődésnek a társadalomtudományi kutatások is. 

A kiteljesedő komplex kutatási kezdeményezések alapvetően négy 

területre irányultak a kezdetekben: 

i. A csoporton belüli egyéni viselkedés 

megfigyelése 

ii. A társadalmi kölcsönhatás ellenőrzött 

megfigyelése  

iii. Szociometriai vizsgálatok 

iv. A csoportközi viszonyok megfigyelése 

 

Csoportfejlődés 

 

A csoportok fejlődési tendenciáját az alábbi tényezők befolyásolják a 

legerősebben: környezeti tényezők, tagsági viszonyokat befolyásoló 

tényezők, dinamikus tényezők. 

Csoportgondolkodá

s 

 

A csoportnyomás speciális formája, amikor az erős kohéziójú 

csoportokban megindul a környezettől és a realitásoktól való 

elszigetelődés. Az ilyen csoportok, realitásérzékük fokozatos 

elvesztését tovább erősítve, a megoldandó problémákat elkezdik 

leegyszerűsíteni és a saját megoldás által modellezhető léptékűvé 

alakítani. 

Az összetett döntési helyzetekben, amikor nincs tér és lehetőség az 

eltérő álláspontok megjelenítésére és erőteljes artikulálására. Titkos 

döntéseket hoznak, erős stresszes nyomás alatt állnak, feszítő 

határidős körülmények közepette és a csoport vezetője vagy domináns 
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véleményformálója valamely döntési változat mellett szorosan 

elkötelezte magát. 

Csoportkohézió 

 

A csoporttagok egymásra gyakorolt vonzereje, amely segíti az 

elfogadható normák kialakítását, az azonosság tudat magas szintre 

való emelését, a hatékony munkavégzést támogató csoport légkör 

kialakulását. 

 

 

Csoportmunka 

mentális feltételei 

 

A teameket állandó jellegű információcsere, személyes kontaktus, 

kölcsönös véleménybefolyásolás jellemzi. A team tagjai között 

fellépő közvetlen vagy közvetett kölcsönhatások növelik a 

problémamegoldás hatékonyságát. 

Csoportnorma 

 

A csoportokon belüli viselkedési formákat és követelmények 

meghatározó pszichológiai megállapodások. 

A csoportnormák forrásai 

A normák származhatnak: 

 Direkt megfogalmazásokból 

 Nevezetes eseményekből 

 Team-en belüli kapcsolatokból 

 Viselkedés-változásból 

 

Csoportösszetétel 

 

A csoport legyen reprezentatív, a csoport tagjai legyenek függetlenek, 

a csoport legyen megfelelő nagyságú. 

Formális és 

informális csoport 

 

Az informális csoportok az önkéntesség alapján, értékrendi 

azonosságon alapuló együttműködésre épülnek és tagjaik vállalják a 

csoportidentitást. Ezek az un. primer csoportok a szocializálódás 

folyamataiban fontos szerepet töltenek be. Az informális csoportok 

szerveződésében az érzelmeknek kiemelt szerepe van.  

A formális csoportok mesterségesen szerveződnek, kialakulásukban 

és fennmaradásukban csoporton kívüli tényezők is meghatározó 

szerepet töltenek be. Az informális együttesekhez képest erőteljesen 

hierarchikusak, szervezettek és céltudatosak. A munkaszervezetekben 

a csoportok a munkamegosztás eredményeként szisztematikusan 

jönnek létre. E formális (másodlagos) csoportokhoz meghatározott, 

tervezett státusz és szerepjellemzők is kötődnek. 

 

Formális és 

informális vezető 

 

A formális vezető előnyösebb helyzetben van a teljesítmény 

befolyásolása terén, hiszen a direkt elismerés lehetősége, mint 

mozgósító erő jelenik meg az egyén előtt. 

Az informális vezetés viszont, a munkastílus, az értékrend 

formálásában, a csoportkapcsolatok minőségének javításában 

rendelkezik előnnyel, hiszen a csoport érzelmi életét pont az indirekt 

beavatkozások révén tudja javítani. 

Független és nem 

független csoportok 

 

A függetlenített team tagjai a feladatvégzés teljes időtartamára ki 

nincsenek ki emelve eredeti szervezeti egységeikből és minden más, 

korábbi feladatukat is ellátják. A feladat befejezése után a team 

megszűnik, tagjai visszatérnek eredeti szervezeti egységeikbe vagy új 

teambe kapnak beosztást. Függetlenített teamet csak a legnagyobb 

szabású, általában hosszabb átfutási idejű fejlesztési feladatokra, vagy 
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rendkívüli sürgős és kivételesen nagy erőösszpontosítást igénylő 

feladatok megoldására létesítenek. 

Interakció  

 

A csoport az interperszonális kapcsolatok révén jön létre. Két 

személy akkor áll interakciós kapcsolatba, ha képesek egymás 

viselkedését befolyásolni.  

Valójában egy társas helyezet, ahol két vagy több személy akciók és 

reakciók sorozatán keresztül érintkezésbe kerülve törekszik egymás 

megismerésére.  Ezen interakcióknak két általános, de a végeredmény 

szempontjából fontos eleme van: 

iii. A munkakapcsolatban megjelenő rendszeres, személyes 

közelség. 

iv. Az értékrendekben, a munkastílusban, a célokban és az 

elvárásokban kimutatható, felismerhető azonosságokból 

származó kölcsönös vonzerő. 

 

Interperszonális 

igények 

 

A csoporthoz való csatlakozásban rejtett pszichológiai igények 

kielégítési lehetőségének a felismerése is szerepet játszik az egyén 

oldaláról. Az embereknek interperszonális alapszükségletei 

(bevonódás, ellenőrzés, gyengédség) is vannak, és ezért keresik ezek 

kiélésének lehetőségeit, tereit: 

g) Társas kapcsolatok kialakítására való törekvés: az egyedüllét és az 

elszigetelődés elkerülésére irányuló erőfeszítés, amelynek 

motivációs háttere, az interakciós lehetőség megteremtésére 

irányuló késztetés, erőfeszítés. 

h) Affiliációs igények kielégítése: ami érzelmi jellegű igény 

(barátság, szeretet) és/vagy megnyilvánulási lehetőség (támogatás) 

biztosítására szolgál. 

i) Önbecsülés fenntartása: a csoporttagság révén az egyén 

kifejlesztheti, illetve megerősítheti önismeretét, ami azonosulás 

érzetet növelő hatású lehet. 

j) Realitásérzék kontrolja: a csoporttagok között kifejlődő 

konszenzus útján a társadalmi környezet bizonytalan részei 

stabilizálhatók. 

k) A csoport biztonság- és hatalomérzetet teremt, a külső vélt vagy 

valós fenyegetettséggel szemben. A csoport ellensúlyozhatja a 

hatalmi pressziót. A csoport tagjai magabiztosabbak, 

kockázatvállalóbbak. 

l) Önmegvalósítás lehetősége: a csoport relatíve lazább 

munkamódszere teret ad az egyéni képességek kibontakoztatására. 

 

Konformitás 

 

Egy személy viselkedésének vagy véleményének olyan változását 

jelenti, amely egy egyéntől vagy egy csoporttól származó, valódi vagy 

vélt nyomás következtében alakul ki. 

 

Lewin pszichológiai 

szükséglet elmélete 

 

A Lewin féle pszichológiai szükséglet modell szerinti jellegzetes 

állapotok az alábbiak lehetnek: az éhség, a telítettség, a túltelítettség. 

 

Norma-orientált 

szereptipológia 

A norma-orientált szereptipológiában értelmezett típusok az alábbiak: 

vezető, szabályozó, deviáns, elszigetelődő. 
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Szerep –struktúra 

 

A szerep-struktúra elemei: elvárt szere, megfogalmazott szerep, 

felfogott szerep, eljátszott szerep. 

 

Szerepkészlet 

 

Minden ember a szerepek sokaságát tölti be (gyerek, szülő, vezető, 

beosztott, barát, stb.) egy adott helyzetben és adott időszakban. A 

munkahelyen is a szerepek többszöröződésével állunk szemben, 

amelyeken keresztül az elvárások is többszöröződnek, amelyeknek 

külön-külön is meg kell felelni. A szerepek ezen többszöröződését 

hívjuk szerepkészletnek. 

 

Szerepkonfliktusok 

 

Az alapvető szerepkonfliktusok az alábbiak: 

 szerepközi konfliktusok,  

 szerepen belüli konfliktusok,  

 személyes szerepkonfliktusok,  

 küldetési konfliktusok. 

 

Szociometria 

 

A csoportjellemzőkkel leírható társas alakzatok, sajátos belső 

struktúrával rendelkeznek. Az egyén ezekben az alakzatokban 

különböző pozíciókban, különböző kapcsolati hálóba illeszkedve 

végzi aktivitásait. Ezeknek a közösségeknek a belső szerkezete 

időben változik és az interakciók hatására tartalmilag is új 

kötődéseket alakít ki. Jakob Levy Moreno volt az a kutató, aki 

tudományos igényességgel feltárta a közösségek informális 

struktúrájának vizsgálatára használható szempontokat és kialakította a 

megfigyelés és értékelés módszertanát. A módszertan „szociometria” 

néven vált közismertté és népszerűvé. A szociometriai vizsgálatok, 

elsősorban a kiscsoportok életének tanulmányozását teszik lehetővé. 

Ezek jellemzője a viszonylag jól áttekinthető tagság, közös normatív 

viselkedési formák, közös élmények és motivációk. 

Team alapítás 

 

A team alapító feladatai 

* a team-munka tárgyát képező probléma, feladat-

megfogalmazása, 

* a team-tagok kiválasztása, 

* a team-tagok eredménymotivációja, 

* a teamen belüli konstruktív együttműködés légkörének 

megteremtése, 

* a vállalat állandó szervezeti egységeivel való összehangolás, 

valamint a teammel kapcsolatos szerepek, feladatok, 

hatáskörök rendezése. 

Team munka 

folyamata 

 

A team-munka a team megalakításával veszi kezdetét. Gerincét a 

team feladat végrehajtása képezi, melynek során a team az elérni 

kívánt célnak és a kollektív munka jellegének megfelelő módszereket 

alkalmaz. A team-munka az elért eredmény és a team munkájának 

értékelésével, a team tagjainak anyagi és erkölcsi elismerésével, a 

team formális megszűnésével ér véget.  

Team munka zárása 

 

A munka befejezését a team vezetője köteles a team-alapítónak 

jelenteni. Ezzel egyidejűleg átadja, illetve bemutatásra felajánlja a 

team-munka eredményét. (Javaslat, terv, prototípus, stb.) A team 
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alapító egyénileg vagy az esetleges feladat-meghatározó team 

bevonásával, illetve az érdekelt szervezeti egységek vezetőinek, 

képviselőinek, illetve a hivatalos zsűri véleményének kikérése után 

dönt a team-munka eredményeinek minősítéséről és elfogadásáról. A 

team-alapítónak az értékelést ismertetnie kell és meg kell beszélnie a 

teammel. 

 

Teamek beillesztése 

az anyaszervezetbe 

 

A beillesztés kritikus területei: 

 a team-munka tárgyát képező probléma, feladat-

megfogalmazása, 

 a team-tagok kiválasztása, 

 a team-tagok eredménymotivációja, 

 a teamen belüli konstruktív együttműködés légkörének 

megteremtése, 

 a vállalat állandó szervezeti egységeivel való összehangolás, 

valamint a teammel kapcsolatos szerepek, feladatok, 

hatáskörök rendezése. 

 

Vonatkoztatási 

csoport 

 

Olyan, szociálpszichológiai szempontból önállónak tekinthető 

együttesek, amelyek úgy jönnek létre, hogy az egyén a 

személyiségfejlődése során folyamatosan másokhoz méri - hasonlítja 

magát. Az egyéni cselekvések mindig társadalmi keretekben zajlanak 

és együttműködések mentén csoportokat generálnak.  Ezek egyfajta 

viszonyítási keretet adnak az egyének önértéktudatának 

kialakításához és viselkedési mintákat mutatnak fel különböző 

helyzetek, szerepek értékeléséhez. 

A vonatkoztatási csoportok két típusát különböztetik meg: 

 Normatív csoport: az egyén önértékelési keretként használja, 

miközben a követendő értékek forrásaként is szolgál. A 

szabad választás lehetősége révén a szűk társadalmi világából 

képes kiszabadulni és távoli normatív csoporttal való 

összemérés révén új mozgatóerőket felfedezni. 

 Összehasonlító csoport: amely az egyén és a társak 

viszonylagos helyzetének értékelésére alkalmas. Az 

összehasonlítás bázisának kiválasztásán keresztül az egyén 

képes befolyásolni önértékelését, amin keresztül sorsát 

aktívan alakíthatja. 

 

 

 

 

 

 


