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»а*Ь41 is indokolt* Pró-

aktuállsaá teszik a kérdés elemzését.
A vizagálatbau szereplő középiskoláé korosztály a

nagy jelentősége van a körtére csoportnak. Az intim, tartós

, a többi társhoz. Ebben az életkori periódusban ugyanis a
fiatalok értékrendszerében óriási változásoknak, 
lehetünk tanúi,

jével való azonosulás. Az imént említett folyamatban kiemelkedő

a kortárs csoportnak, a barát megerősítő, kontrolá-

elegeadő
csupán aa értékekkel való azonosulás, hanem megfelelően fejlett 

önismeretre is szükség van, >lynefc kialakításában szintén

Vizsgálatunkat továbbá azon kérdés is erősen motiválta,

hogy vajon , s fiatalok körében élő baráti kapcsolatok 

jelenleg, mint korábbi korban voltak. A témára vonatkozó több
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i foglaló lazább alakzatok léptek a helyükre. 
Jolgosatankban megpróbáltunk válását keresni, bogy vajon 

Ját mintánkban le érvényesülnek-© esek a tondonciáli.

ibertsok

nnyiben lesz mám éa uj azokhoz a vizsgálatokhoz képest, a-
a

általában vizsgálódásuk fókuszában valamilyen * a tarátságot 
i^Mtérozó vagy befolyásoló - szociológiai, pszichikus vagy

pedagógiai faktort helyeztek, ám kevés kutatás lép fel olyan

nyoznak a szociológiai illetve a pedagógiai tényezők, de a 

szociológiai el léseknek épp Így hiányossága a pszichikus

a most ©ralitett problémák abból adódnak,
hogy mind a pszichológia, a szociológia, illetve a

sorban fontosnak és vizsgálandónak. Ez azonban nem zárja ki 
azt a lehetőséget, hogy a barátság kérdését több oldalról kö- 

, s ilyen aspektusból adjunk választ a felvetődőlitsük

♦

a
Ján az ifjúságkutatás! diszciplína részének tekinthető. Az 

ifjúságkutatás nem támaszkodik egyetlen önálló alaptudományra,
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g,., a saa

1*/

А а

eétői, «а a hozzájuk való viszonyulástól. Е kút elktüönitbötő

át а

оеpólójának, az árt ékelő viszonyulást előtérbe helyezve atii-

rést ©Idáit, Kutatáai témánkat tekintve ugyanis lehet kü*
a »

ismerik egymást. Vizsgáiéuk meg tehát közelebbről, hogy ntt 

jelent a személy-percepció, illetve milyen jellemzőkkel Írhat
juk le a folyamat természetét. Termő, -teáén ninea módunk 4a

*

a

Az a folyamat, amelynek során a környezetünkben élő
lekről információkat, benyomásokat szerzünk, a ebből képeket

csupán a közvetlen szenzoros információkben az észlelés

túl jelentős szerepet játszanak /Г t >alapján történik.
!;| szeged f ;
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személyperoepeló folyam tóban olyan szubjektív olemek, amelyek 

jellemzik a percepoió egyéb fajtáit. Arról van szó ugyanis,

korasatiil • amellyel jelen van a másik rendkívüli világában - 

változást idéz elő a másik személy megítélésében. Személyi 
percepcióról lévén szó, a hasonlóság az észlelő és az észlelt 

tárgy között nagyobb, mint más esetekben. Еж a tény feltehető* 

en irányítja az észlelőt, és képessé teszi arra, hogy a másik

a saját tapasztalatainak•nát

A kérdés kutatásának fellendülése az 1930-as évekre nyúlik 

vissza és igen sok irodalmi adat került felszínre azóta. A 

sok megítélésének módját, folyamatát vizsgálva az empátia és 

az intuíció fogalma kerül előtérbe.
értékes adatokat szolgáltattak a kérdéshez Angell, űooley,

head, Jreud, Mo jJongoll, fíeelllvan valamint űottrel Írásai, 

akik kiemelték az érzelmek felismerésének fontosságát a ssooi-
allzáoiós folyamatban, és az én fejlődésében. A mások megítélé
sének képességét úgy határozták meg, aint egy Ítélet és egy 

kritérium közötti eltérést /pl, ügy ©gyén "önosztályozáca'1 és 

a között az osztályozás között jelentkező eltérés, amit az 

Ítélő szerint az egyén használna/. Az, hogy miként Ítéljük meg

a barátunkat akár kognitiv, akár entóoionális vonatkozásban té
mánk szempontjából központi kérdés.
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néhány kísérlet elvégzése után nyilvánvalóvá vált» hegy az

/»empátia, illetve «
sok elemből tevődik össze, amelyeknek mindegyikét nem feltét-

«

zik a személypercepció feláram tát, sack hogyan befolyásolják a 

pontosságot, valamint, hogy mindezek iáikéit érvényesülhotnok a

amely az itélének azt a tendenciáját jelöli, hogy a másik

képet formál magának. Gyakran tapasztalhatjuk magunkon a hét
köznapokban, hogy ismerőseinket az általános benyomás néhány
jegye alapján

kialakul

taté benyomás. A következő jelzések már rögzített irány
hoz kapcsolódnak, Ízért megállapíthatjuk.

tt

azt találjuk, hogy valamilyen pozitív élmény, kellemes beayo-

bl kapcsolatnak. Ízt a hatást 
sük. A* említett jelenséget kísérletileg is alátámasztották 

Aaoh /1952/

w
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Л
nevéhez fűződik» aki lovsikue hibának arrest* azt a jelensé
get, begy az ltélőnefc ran egy koneepolója arról, bogy mely

így például, ha barátunkról ast gondoljuk, hogy becoffiLotos,

lanságnak lehet forrás» az észlelés folyamatában.
A soronkövetkező hatás leírása Bruner és Tagturl Л954/

fűződik, akik feltételezik, hogy az észlelőnek anél-
, van egy elmélete arról, hogy a többiek 

milyenek és ez az elmélet befolyásoló. Különösen létezik ez 

a prekoncepció a közvetlen barátainkkal kapcsolatban, akikről 
hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy hozzánk bizonyos 

vonatkozásban hasonlóak, vagy legalább le nagyon közelállnak

kttl,

az elvárt társadalmi mintához. Ezt az észlelőben jelenlévő

M* •lfogulteácrettaaaert tajUstt iifitr^ia^ífidsh^r —
ték.

amely azt jelenti, hogy hajlamosak va
gyunk a személy valamilyen pillanatnyi jellemzőjét tartós tu~

hogy milyen sokféle tényező befolyásolhatja a azemélypercepció 

pontosságát, a mások megítélésének lehetőségét. Izek alapján
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vajon ellcépzelhet ő-e az, hogy bizonyos egyének jobban Ítélnek

2zen proЫérne vizsgálata során komoly nódeaortani kérdések 

tődnek fel, mert nehéz megjelölni az Ítéletek sikerét Jaérő he

lyes kritériumokat.

gyűjtötték azokat a saesiélylségaajátosságokat, amelyekkel egy

jó Ítélkezőnek rendelkeznie kell. 2gy ilyen listát állított

össze Gordon f. Allport Л955/ is, aki e tulajdonságokat tar

totta fontosnak:

a./ tapasztalat, b./ hasonlóság az észlelő és az észlelt kö

zött, o./ intelligenola, d./ önismeret, e./ jártasság a tár

sas életben és alkalmazkodó képesség, f./ távolságtartás bi

zonyos fokban, £./ esztétikai attitűd, h./ intreceptivitás.

Tagi úri Д971/ a azemélypereepcióról szóló munkájában ki

fejti, hogy bár egészében igaza lehet Allportnak, de a

le* kérdés. jelenthetjük ki, hogy a pontos személyper

cepció egy egységes képe esésre nässeren alapul. A személyek kü

lönböző típusai lehetnek pontosak, a személyek közötti Ítélet 

formájától és a bemefoglalt tárgy vagy személy típusától füg

gően. 3gy tanulmányban például azok a nők, akik különösen
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A következőkben vizsgáljuk meg azt, bogy as egyénekről

so telten vagy egymással kölcsönhatásban alkotják-e as egyé
nekről kialakított összbenyomásainkat.

4, тш^Ши„ж ftMtmattafe
A kategorizálásról, mint a percepció» folyamat jellemző

jéről, már korábban szóltunk, most mégis kissé részletesebben
kívánunk foglalkozni ezzel a problémával. Ilyenkor ugyanis az 

történik, bogy a személyt bizonyos tulajdonságai alapján

• Az ilyen utódon kategorizáltrüodLti a

Iában jellemzik azon csoport /kategória/ tagjait, amelyhez а 

megismert személy tertozik, vagyis a továbbiak sorén az "ál
talánosított másik" kategóriával dolgozunk.

tó, hogy egy személyről kialakított sztereotip képünk nemesei:

a kategória tagjait jellemző általános vonásokból— amelyet 

az Ítélkező feltétolaa a másikról illetőleg néhány konkrétan 

észlelt vonásból tevődik

a percepciót könnyítő előnyei les pel-
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ilk unná tahotik a másik emberről

a baráti kapcsolatok szempontjából vizsgáljuk a káráéit azt 
a következtetést vonhatjuk le, hogy ott inkább a kapcsolat, a

nyaltabb, egyénibb, személy&üzelibb kap alakul ki a táráról.

/19í>2/ hipotézisei. Vizsgálatai megerősítik azt a tényt, hogy

*

az adott kontextusban dél «1. Ugyanaz a tulajdonig lehet 
egyik esetben centrális, aáaifc esetben periférikus. Ugyanak
kor a két helyen előforduló tulajdonság egészen is tártál-

ta, hogy a tulajdonságok tartalma környezetükkel való kölosU»- 

hatáaa során laegváltozik, kontextusba helyezzük

a »
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doakrétgág. - з!уом%Ме

Echorder /19€1/ gondolat« volt először an

nak a kérdésnek a vizsgálata, bogy milyen ktiianbeégek 

az egyének között a környezetükről, a világról alkotott fogal

tok terén,
Pegalomreadazerükbea központi helyen szerepelt a konkrétság - 

elvontság dimenziója. A konkrétabb személy hajlamos ezólsoaé- 

megkUianböztetéaoket tenni /pl, hosszú-rövid, okos-buta

ciáltabb viszonyulás jellemzi. így a legelvontabb személyisé
gek tűntek leginkább képesnek arra, hogy integráliák és egység
be rendezzék a másikról szerzett ellentétes jellemvonásokat.

Egy másik vizsgálat hasonló kérdést próbált körüljárni. Azt 
mérték, hogy mennyire érvényesül az egyéni megismerési bonyo-

ben különböznek a kognitiv komplexitás, illetve ezinplicitás 

dimenziójában.
Akár a konkrét-elvont, akár а котр1е®-вз1йф1эас dimenziókat 

vesszük tekintetbe feltételezhetjük, hogy a baráti párok tagjai

hatók el.
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с./ Ад
к aaxkirodalomben sokat vitatott késdós, hogy az Wamgusk- 

rél alkotott kép hogyan befolyásolja a mások megítélését, 'Jár

ás emberrel, akiről éppen benyomásainkat 

lehet
sóben, Oaját magunkról formált képünk mindenképpen szűrő rend- 

őse x&ént funkcionál, mivel rajta keresztül bizonyos informáci
ók felerősödnek,

irézsűk. Káért

veszünk. Általában

4át pozitív énképünket erősíti. Akár olyan 

utón tesszük azt, hogy kiemeljük a másik velünk egyező positiv 

tulajdonságát, akár úgy, hogy a másik hiányosságait hangsúlyoz
zuk a saját éré nyelükkel párhuzamosan, A szakirodalomban azokat 
a módokat, ahogyan a. saomélypercepció során próbáljuk megőriz
ni az önmagunkról alkotott képet, stabilizáló vagy "énvódő"

lés, szelektív interakció, a másik személy szelektív megítélé
se, érzelmi kongruencia, reakciók!váltás atb, As itt miitett
mechanizmusok befolyásolhatják esetünkben a baráti párok közöt

ti percepcióé folyamatokat le.
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d./

шада
Szám» vizsgálati adatot találnak erre vonatkozóan, hogy a

*

lyeket ömagunkról le feltételezünk. A kedvelt 
tokát, családtagokat másképpen vesszük őszre, mint akik 

gesek irántunk. A kérdés as, hogy a hasonlóság vezet-e ' 
hoz, vagy megfordítva. A vizsgálatok azt Kutatják, hogy a

*

kát próbáljuk vizsgálni, ismételten módszertani problémákba üt-

t*

Minden társadalomban vannak bizonyos preferált, kívánatos jel
lemvonások, továbbá vannak kevésbé elfogadott, sőt kívána
tos
alti van és elfogadom viszonyulnak Onsmgukhoz, akkor terméase- 

a fentebb említett társadalmilag kívánatos jel
lemzőkkel ruházzák fel, s miután barátainkhoz is pozitívan vi
szonyulnak, velük is hesonlóképpen tesznek majd. 
Vagyis nehezen dönthető #1, hogy a vizsgálati

шк, és mennyiben származik az előbb «Malitett tényezőből. A fel
tételezett és tényleges hasonlóság problémája gyakran merül fel 
a baráti kapcsolatokat elemző kutatásokban.

A személyi percepció folyamatában ’♦torzító’* tényezőként
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egy eseményei ismételten IntenaJcoiéba kerülünk, ükkor együtt
működésünk speciális szerkezetű kapcsolattá fejlődhet, amely 

befolyásolja a szeaólypercepoió folyamatét. Ilyenek lehetnek a 

különböző aaerepek, sőt a státusa, illetve « hatalom la. lm

laki mlarailyen szerepet tűit be, amz valamilyen pozícióval

*

értékrsMszerrei,, attitűdökkel, vagy súlyén magatartással kell

ója lényeges és egyaránt hatással van a szociális percepcióra, 
mihelyt egy ember «4 szerepbe, státust® kerül, azonnal felszít*-

torzítják azt a képet, amelyet a környezet az illetőről kiala
kit. Például, ha egy barátunk megnősül elvárunk tőle bizonyos 

viselkedésformádat* dzáaoa kérünk tőle olyan tulajdonságokat, 
lyek ezzel az uj ’»szereppel* járnak együtt. Ugyanakkor felté

telezhetjük, hogy az uj helyzetben barátunk la kicsit más sze

müvegen keresztül fogja látni a világ történéseit* uj dolgokat

rátáit la esetleg másként Ítél meg, mint azelőtt./

például «Jones és de öhaztsa /1957/, £U leges /1553/* P. R. 
Wilson /1958/ konkrét adatokkal bizonyította, hogy az alázatos»

illetve alábecsülését.I
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Mielőtt rátérnénk a vonzalom kutatásé lméloti és kutatásae- 

todikai kérdéseinek rövid áttekintésére, tisztázzuk a vonzalom

lyen kapcsolat.

illetve

elutasítás Jellemzi. A személyek iránti érzelem értéke kiemel*

, mint a tárgyakra irányúiéкodébb jelentőségű az egyén

attitűd.

tehát uttitüdinália kategória, amelyetA

nyomán vezettek be a szociálpszichológiába« A vonzalom három

közül * kognitiv, affektiv és viselkedési * a vizs

gálatokban az affektiv tényező tett szert kitüntetett jelentő-

. A vonzalom lényegében egy személy iránt érzett pozitív 

jár feltétlenül együtt,érzelem, amely ;gy pontosabban

A barátságot ebben a tekintetben úgy határozhatjuk meg,

mint egy érzelmi hangsulyu, vonzalom alapú kapcsolatot. Vagyis

eredményez feltétlenül barátságot, vagy egyéb 

kapcsolatot. Ugyanakkor a barátság mögött mindig feltételezhe

tünk vonzalmat a társak között. A barátság fogalmát a későbbi

ek során még bővebben kifejtjük.

a
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As idesorolandó elméletek a
len poslohológiai, vagy - а

ső&át ieidlik

/1956/ diákokkal végsett kieórleto alapján megál
lapította, hogy а vonzalom iránya áa mértéke a hasonló attitü-

/1956, 1961/ foglalkozik Jodler /1954/ 
sonléság és a vonzalom mért ókénak kapcsolatával, ktegállapltja t 
hogy a rokonssenvi kapcsolatban álló párok szignifikánsan

aa észlelt ha*

kimutatta. a az

1902/.
iíaith as Allport»VoiE3on*Xdads©y*féle politikai értékorlen* 

táolóa skálán jelentkaaá attitildhasonlóság és az

mértéke között egyenes arányú összefüggést kapott,ti

mely kísérlettel egyben megvetették a 

ooola« paradigaatikua kutatásának metodikai alapját.
Byrae és Kelson /1965/ számos empirikus adat alapién a
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kapcsol©tat talált.

io380г Д971/ kimutatta, hogy a strukturálisan 

attitűdökben való megegyezés nagyobb mártásáén növeli a voa-

A kísérlet tapasztalatai szerint ASewcamb, 1936; (Sags, 

^zlíne, 1953/ a vonzalom mértéke nagyobb volt akkor, ha aa i- 

dogen a kísérleti személy által fontosnak Ítélt attitűdökben

eebb a vonzalom is.

/1956/ vizsgálataiból tudjuk, hogy a

szoros összefüggésben van azzal a

sei, amelyet a személy saját önlelráse és a társak róla alko

tott vélekedése között észlel. Az önmagunkról formált képünk.

önértékelésünk, attitűdűnk kitüntetett jelentőségű abból a 

szempontból, ahogyan a sajátunkéval 

tltüdre reagálunk. Ez

irodalom alapján а ^гК9МЩ^,тЖ й!

amly azt feltételezi, hogy az 

megegyezően értékelő társ iránt fog positiv érzel 

tetni. A self-konzisztencia állapota akkor áll fenn, ha a

"énre" vonatkozó •*«"p1 <v 

az énkép megfelelő aspektusaival összhangban vannak.

iső vagy eltérő et

ek nevezzük, 

ját önértékelésével>r a

1 visel-

jdt és a társak
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За az elv, vagyis az énkép konzleztenoiájámk gondalata ro

kon gondolat Holder /1956/ egye^ulyelméletével, Hewootab /1961/

elméletével. Valamennyien kiemelik a konaisatans. коваЩу álla
potra irányúié tendenciát.

Miután saját vizsgálatunk ia több ponton érintkezik a fent
említett elméletekkel, érdemes leimi milyen modellbe illik 

esen kísérlet szerkezetet 
a,/ önértékelés mérése,

c,/ az értékelő társ iránt megnyilvánuló vonzalom mérése,

A self-konzisztencia elméletét alátámasztó adatokat kapott 
Hewoomb /1956/, Wiest /1965/, Seoord /1962/ valamint Baokssann 

/1962/.

Későbbi kutatások eredményei viszont az előző hipotézis
sel szemben az iúá» különös
tekintettel azokra az értékelésekre, amelyek a szociális elfo-

il ы

gadáa-elutaaltás dimenziójába helyezhetők. A3 önbecsüiési hi
potézis szerint a társaiénak az egyénre vonatkozó attitűdjei, 

értékelései nem akkor fogják növelni az egyénnek a tár® iránti 

vonzalmát, ha az értékelés az egyén önértékeléséhez hasonló, 
hanem ha positiv, szociális elfogadást kifejező, önbecsülést 

növelő. Hat a feltételezést számos kísérlet igazolja, igy pél

dául lüttes /1959/* Rosenberg /1965/* Harvox /1962/.
Az imént említett két felfogás - aa önbecsüiési szükséglet
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és аз énkép konzisztenciája - látszólag egymást kizárónak tű

nik. A kutatások legújabb tendenciáit viszont a két elv együt
tes érvényesülése, egymást közvetíts hatásának igazolása jel
lemzi. A személyiségre koncentráló perszonálisba megközelltés- 

ben ez es elsődleges, hogy as értékelő egyén szeret-e M

Ш» értékelésük róla, annál Inkább vonzódik hozzájuk. Bbfeen aa
értelemben tehát a self-konslestencla aa 

közvetítő folyamata /Jones, 1973/.
as önbecsülés! szükségletünk kizárólagosságát társasat ja alá

aa a hétköznapi tapasztalatunk le, miszerint hajlamosak vagyunk
a dicséretet elfogadni, és a bírálatot visszautasítani.
akkor ez sok esetben aktuális tevékenységünk kudarcát, valanlttt 
össze 

gunk között.

gyes kutatók - Jones és лаЬег /1943/ - úgy találtak, hogy 

az önbecsülés szükséglet és a self-konzisztencla elvének érvé
nyesülése szituációtól függő, döntés előtti helyzetben a konzisz
tens értékelést fogadjük kedvezően. Döntés után, amikor már a 

társtól kapott értékeié*
fogadjuk az önbecsülés! szükségletünket kielégítő értékelést.

Jones /1973/ az ellentmondó vizsgálati eredmények okát az 

eltérő kísérleti metodikában látja. Amennyiben a kísérlet során 

a kísérleti személy az inger* sensély értékelésétől közvetlenül 
állatott, akkor az önbecsülés elvét alátámasztó eredmények szü

letnek. üe a kísérleti személy az értékelő személlyel

jelenthet kockázatot, szívesebben

érint-
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késik, akkor a self-konsisztenoia elvnek megfelelő eredmények

ezületnek.

C ./ Az értéked dlRei^^koílugrtAApApftk M

Kelly А955/ rámutatott arra tényre, hogyha két személy 

hasonló véleménnyel van ©gy dologról, es azt a lehetőséget té

telezi, hogy a két személy ugyanarra a dologra "figyel* és ez 

kettőjük interakcióját megkönnyíti. Itt arról van szó, hogy 

két embernek mögegyőző értékelési diné oslói nagyobb lehetősé

get adnak a sikeres kommunikációra. önnek pedig nagyobb köl

csönös vonóimat felkeltő hatása lehet /Hewcomb, 1901/•

A fent ói tiltott gondolatát továbbfejlesztve alakította ki 

kelly /1555/ a hasonló saetaéj^sé^; konstrukciók elméletét. 

Hipotézise szerint minden ember sajátosan, csak őrá jellemző 

kognitiv konstrukciókat hoz létre a környezet történéseinek, 

ismétlődő esőményelnek magyarázatára. A konstrukció bipoláris 

fogalom /becsületes-becstelen/, 

környezetünkben látott különbségeket és hasonlóságokat osztá

lyozzuk, s amely konstrukciók hierarchikusan egybe illeszkedve 

ás ennek megfelelően működnek.

ly arra szolgál, hogy a

d./ Őzemél.vlséüdhaeonlósár.

bőnek a felvetésnek a lényege, hogy a hasonló személyisé-

emberek nagyobb vonzalmat éreznek egymás iránt, mint a ke

vésbé hasonlóak, vagy különbözőek. Ez a hipotézis annyiban 

különbözik az attitűd hasonlóság hipotézistől, hogy tóig az

- ■
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utóbbi, esetében a kognitiv szerkezeten van a hangsúly, eddig 

jelon esetben a személyiség affektiv jellemzői kerülnek előtér*.

be.
Az első kísérletet, amely a hipotézist támasztotta alá, 

Rosefeld és Jackson /1959/ végezte adminisztrátorokkal. Megál
lapították, hogy a személyiségtesztekkel mért hasonlóság és az 

egyének egymás közötti barátság rangsorai szoros összefüggést 
mutatnak, özános további kísérlet bizonyította a személyiség 

hasonlóság elméletét. így például Isard /I960 Ь/ kollégisták
kal végzett kísérlete vezetett megerősítő eredményekhez.

üzámos kutató mutatott rá arra a tényre, hogy az egymáshoz 

térben közel élő emberek között gyakoribb a vomalai kapcsolat.

emberek közötti érintkezést és Így növeli a pozitív kapcsola
tok kialakulásának a valószínűségét.

Byrne és BÜhler /1955/ vizsgálatai alapján tudjuk, hogy a 

középiskolás tanulók között a psásaooszédok intenzivebb kapcso
latot létesítenek. A térbeli közelség, elérhetőség, és a von
zalom között hasonló kaposolatot állapított meg Shsrlf /1953/ 
táborozó fiuk csoportjaiban, Featingor /1954/ házaspárok köré

ben*

A párválasztással foglalkozó kutatásokban számos szerző
eredménye megerősíti azt aa összefüggést, hogy a távolság nagy

sága fordítottan arányos a párválasztás valószínűségével.
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iieweoab /1996/ egyik igen jelentős vizsgálatában diákokat 

helyeztek különböző szobákba» előzetes attitűd vizsgálatok alap

ján. A diákok föl® kasa aló attitűdökkel rendelkező táraallskal 

került Vmmi aiáeok pedig egymástól eltérőek voltak. Az együtt 

lakást követő 15. héten a vonzalom erősebb lett a szobatársak 

között mint a nem sscbatái'ssu között.

kgy Másik hasonlósági változó a Így vonaalimt növelő fak

tor lábat a táraadahoi-gazdasíígi státus. Bonney /1940/ és 

mise nemre /1966/ vizsgálatai bizonyító erejűek, ügy találják, 

hogy » munkások és a középiskolások baráti kapcsolatai oare- 

csak saját rét-egükön belül alakulnak ki.

Hazai vizsgálatok eredményei is alátámasztják, hogy hason

ló életkorú személyek között nagyobb valószínűséggel alakul ki 

pozitív kapcsolat, jaint azok között, akik ezekben a tulajdon

ságokban eltérnek, /katoki, 1977; lataki-fíunyady, 1972/

A hasonlóság hipotézisekkel 

potóaisek a vonzalom feltételeit mindig az aktuális kapcsolat 

perspektívájában elemzik.

йinch /1950/ feltételezése alapján az egymást kiegészítő 

személyiség szükségletekkel rendelkező eeberek vonzalma egymás 

felé irányul, s a kapcsolat közöttük fokozott valóuziaüséggel
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realizálódik. Ast a
házastársiak köles« ой sen pótolják ©gyaác szénára ásókat a jel
lemvonásokat, amelyek a másikból hiányoznak.
Sag kell jegyezni, hogy "iaoh és munkatársai eredményei csak
heteroszexuális, intézményesült kapcsolatra vonatkoznak, és
kizárólag középosztálybeliek vettek részt e vizsgálatokban*

ь./ шмвДлУаа
Beme koncepciója alapján az emberek interperszonális stra

tégiáiban figyelhető meg* űzőket játszmáknak nevez-
te* Klnaenki olyan társat választ a különböző kapcsolataiban, 

akivel а "garnet* optimális érzelmi nyereséggel képes lefoly
tatni, akivel szemben az interperszonális stratégia legjobban 

használható. Az újra és újra lejátszódó gamek-ben általában ha
sonló személyiségű emberekre esik a választás*

с./ мтш.аШа
Az interperszonális szeaélytsóseljnélet kidolgozása Homey 

és uullivan nyomán Soary nevéhez fűződik. Az elmélet magva ez.

lis környezethez való viszonyában lobot vizsgálni*

Leery /1957/ feltételezése szerint a szociális viselkedés 

típusokba rendezhető*

Az egyes viselkedési illetve személyiségtípusok meghatározott 
reakciót váltanak ki a környezetükből, ahogyan Leary fogalmaz, 

interperszonális reflexeket* Az interperszonális reflexek ily-
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sséáim №О0Ш&й&£. ш a^tüálie lotesekeiAe vteelkedéaea túl na 

lirtAacafayesUlt «kpo«Ql*to& jellegét 1». JBJHM «s eladletre éjtíü* 

tett# ißtersseresönAXle iss»po»oiat«kat чХящШ ААпдаеэ*

Ше*1 яеаДаяшаМ is /Шй9 &0е«4*, 19Т?/*

QftXton ЗьШ Yl y.ffgftts I hagyttu b#£í>iyáftOl4ft kAt шемАХу 

i istellekt uaáaek »дяданЬп* vsíXő sittsctnys ft kössöttűk 

vomajuet. íiAeöbbi viaeg&Utok adatai. ctlftftján agy tűnik, hagy 

и» latolllű»nöia saXatben tajpestftlhato nagyobb mértékű kft* 

Xoaisiévj kftAtetsőtlen irt 4jelt ft V0ättJ5ei©iai3®.i», illetve ^

•4«flftk. ügynuftkkor ft teftotOtf itttolUgsmela fMlttt émntaá vi*

A mg»» i »teliig» fixája én *a «lábára# gesöftftAgl»táraeróal- 

ad «Ши»«««! jyeaéftlkeaá «ütntk felé jobban «ää, «Ош» 

g*»» «st kijfotlttlii i» «léMbauatották /Sooney, 1944/.

ш «tinOlK ft Xegkmaiitefeb, ft lefíleieaényeeebb asabeasekftt жми 

fftttlc lef; jobben. Högyeti ültöm tó fei es ft рехшЬэовж? AjKFiáX labet

©s4* begy valóba» esettjük a hossdtártJ» kontern etibwcUM»»

laset. KDXSeßftftn ba ke^teeeidjuk es élet t3bb térülőt An 1«

мдоЩАвка« Зе aég чтшШтк találjuk őket, bs bebi»oayoeo* 

Aik rétink* bogy м ftftftlhfttfttíX««ok 4* mm tulaásoma tlíkélet#«

век.
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során, általában kielégíthetik ©at az összehasonlítási szükség

letüket ,
A csereelmélet további előnye, hogy lehetőséget ad a barát-

• A kapcsolat kiala
kulásának kezdetén végbemegy egy "IdLpuhatoláarak", becslésnek

kor azt vizsgálják« hogy milyen nyereségre számíthatnak, ter-

elkötelezés mozzanata követi. A baráti pár tagjai főkről-fok
ra csökkentik s más személyek felé irányuld puhatolózást, я egy 

bizonyos konkrét személy mellett kötelezik el . Azután

George Xevinger Л979/ tgkülönbözteti a következő egysé

geket* vonzódás - kapcsolatépítés - folytatódás - hanyatlás -

befejeződés, kzen sorozatnak
rosan vett diád történésnek. A cserenlmélet kitüntetett almai

kor tűnik ki. Jílg a folytatódás időszakában mindkét fél fel

halmoz annyi többlet nyereséget, hogy taktikai szinten 

ügyelnie a csórék egyenértékűségére, addig a kapcsolat kezdeti 
és hanyatló

tékUségre törekvés vezérli.

kell
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foM&tejJtoUeaa
Шт

tot átssövu folyását 9 xa% a felnőtt kosban la árvéayeem.

а
it sajátítjuk el. Sbben a fejlődésben a legelső lápoeőfok a

tőr kitördédesével /óvoda» iskola/» a ssociallzáclée folyását

visegálatunkban eleeoett ninta ebbe as életkori periódusba
tart ősik.

• e

Már rögtön elöljáróban шее kell állapitanunk»
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igen különböző fokán vaunak.

A serdülőkor nyitányát mindkét nem vonatkozásában jelen

tős testi és hormonális átalakulások jelzik. A testi válto

zások - történjen az bármely életszakaszban - arra ösztönzik 

ok embert, hogy fokozott mértékben foglalkozzon saját magá

val, s különösen igy vsa ez qg ráül ők orba n. A testi ás hormo

nális átalakulások megbontják a fiziológiai folyamatok ogyen- 

sulyút, harmóniáját, a másodlagos nemi jellegek megjelnés© 

külsőleg egyre hasonlóbbá teszik s gyermeket a felnőtthez. üj 

igények -áklaté nemi vágyak lépnek fel. fest ének gyors fejlő

dését éraalmi fékteleneuúaét, taozgáaos ©lügyotlefedését, tol- 

jesitmérsylabilitását nyugtalanító változásként éli át, ás 

egyre kíváncsibb az iránt, hogy most ad. raj ük benne. Úgy ér

zi, hogy kUrülütt© minden és mindenki megváltozott. nk 

netileg saját világába zárkózik, s fokozott önvizsgálatba 

kezd." /Bagdy, 1977/

Ilymódon a fiziológiai változásokkal párhuzamosan és szo

ros Összhangban a pszichikus szférában is nagy változásoknak 

lehetünk tanúi, ilz a korszak az önálló egyónisséggé válás, a 

személyiség stabilizálódásának kezdete. De amig a fiatalnak 

kialakul az önálló értékrendszere, gondolkodásmódja, jellem

vonásainak "végleges" rendezőre és az ezekből formálódott én

kép, addig hosszú utat kell bejárnia, zkkor méri fel először 

a serdülő, hogy igazán mire képes, állandóan összehasonlít,

gát közvetlen és tágabb környezetében. Úgy is fo

galmazhatunk, hogy egy komplex újraértékelésre kerül sor eb

elhelyezi
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a
as önállóság blsoayltásémk egyik vetülete. Vágyik a
lenségre, de ugyanakkor fél la egyedül dönteni, felnőttként

gyenaek mradni# folytonosan aegéli a vágyai és lebe tőségei
között feszülő ellentmondást«

A

alá kerül. Magátfelett"
as é-S pedagógus személyiségét la erősen kritizálják, 

letkorban már csak egykét tanárral van a tanul óknak igazán

a

is a* »

lyeket a fiatal sagakörUl

lát, s amelyek egy részét a felnőttek világa közvetít,

alt
rt

SZEGED •- :a,% * *:/
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függvénye, hogy milyen a barátlkör, a kortáracsoport érték ős
odeaere. A lazább és

re noia-caoportként működnek и оgyben szülő rendszerként funk
cionálnak,
elősegítik vagy felerősítik, másokat háttérbe szőri tónak, In
gyenekkor ez a szelektálás a pedagógusok, illetve a felnőttek 

^történik. mezen a társas történések, a társas 

formáját éa fajtáját /amelyek a serdülők, 
a fiatalok világában élnek/ elfogadják és támogatják, más el

véinek, beépülésüket gátolják. Azaz a felnőttek ilyen értelem
ben kontroll funkciót tartanék be a szociális kapcsolatok ala-
VI AÍmjCV« mKltasaoen.

A fonti gondolatokat összegezve azt mondhatjuk. a
serdülők és felnőttek kapcsolatát két dolog Jellemzij

a. / leválás, emancipáció, önállóságra törekvés,
b. / a kapott mintákra és értékekre építve, de attól bizo

nyos értelemben elszakadva egy uj belao és külső "vi
lág" felépítése, viszonyrendszer kislak!idea.

Esek után próbáljuk meg azt elemezni., hogy ólként alakul a 

ráülő fiatalok kapcsolatrendszere a kortárscsoporttol. Két
ségtelen, hogy a korábbi életkorokhoz viszonyítva ebben a

rlódusfcan különösen nagy hangsúly helyeződik társaskapcsola-

közvetltőire. Ez megnyilvánul a kortéroakkal töltött időtar-

hasonló, de a felnőttek-
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ken, de raiHőségében elmélyül, Inálvidualiaálédik. Ш&хо az 

egyéni választások szerepe, ami annyit galant, bogy a barát- 

választás indítékai mélyebbek, «ár változnak olyan gyor-
saituációtől függőek, A fiatalok»aan, aint korábban, azaz

mk okkor tudatos céljuk, hogy referencia osoportot, azon be-

selkodés modelleket, érték és no: 
a fiatalok, amelyek koordináták lehetnek abban, hogy saját 
"énjüket” illetve viselkedésüket elhelyezzék, minősítsék. A

i
a fiatal, mintegy tükröt tart előtte, megmutatja neki milyen 

is 6 valójában, segít önismeretében. Azt gondolhatnánk, hogy
ugyanazt teszi a család is.
olyan egyenrangú kapcsolatokra la, olyan társukra, akikkel 
szemben aktiv félként szerepelhet, akiknek 6 szintén segtt-

kölosöaös bizalmat, as együttérzést, a megértést, a segitaóő“ 

nyújtást, A barátság lényege ekkor nem csupán s közösen vég
zett tevékenység, hanem más egyéb pszichikus szükségletek ki
elégítése is. A baráti párok közötti érintkezés főként b 

nunikativ szinten zajlik, mégpedig viták, véleménycserék, kö-
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lasztik empátiás készségüket.
As eddigiek alapján megállapítható uk ( hogy a aördülőkorl 
nőyiségfejládéeben vígig vonul egy kettősség, mégpedig a fi-

a vágya* hogy ezinte azonos legyen barátjával /Mindezt jól 
Igazolja a barátok között kialakuló közös oél, közös érdek-
lódéi/, fagyon sok eerdUlő meg la fogalmazza.
jé keposolatot akarnak, akkor fel kell adniuk önmagukat, ez 

viszont e legnehezebb ebben aa életkorban. Ugyanez az ellent-
•porthoz tartósáé, éa az egyéniséggé válás

két pólusa között, óbból a "bűvös körből" csak akkor kerül ki

a
szilárd önismerettel.

A serdülőkor és az ifjúkor határán, ez "ónahonosság" vál
ságán túl kialakul egy viszonylag stabil én-kép s egy bizto-

el-»

rendezze helyét a környező világban. Kialakul egy tudatos ér-

a
veszi saját képességeit, feltérképezi érdeklődésitel.

köre halárait, pályát választ.-fii

Az előzőek során azt próbájuk érzékeltetni, hogy ebben a

azon belül is a barátságnak, óbban az élékor! periódusban rdmo
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az embernek saját családja, nincs foglalkozása és a partnerkap
csolatok is csak kialakulásuk kezdetén vannak. Ilyen feltételek 

mellett betöltheti a barátság azt a szerepet, amelyre ebben az 

életkorban hivatott: kölcsönbe önismeret és én-kép kialakítása, 
értékrendszer, Ízlés formálás. A fiatal Megtanulhatja az al
kalmazkodás, a kölcsönös függés, a segítségnyújtás alapvető sza
bályait. Empátiás készsége fejlődik, képes beleélni magát olyan 

helyzetekbe le, amelyekben 6 mm 

Intim társa »kapcsolatokban tudatosan és tudattalanul elsajá

tított készségek felkészítik a fiatalt későbbi baráti kapcsola
taira, mintegy mintául szolgálnak a későbbi Ifjúkori és felnőtt 

társas чН t

Az áttekintés záré gondolataként orréi kell említést tenni, 
hogy a következő életkorban a barátság jellege és funkciója 

megváltozik. A felnőtt tudata éa gondolkodása tárgyibb jelle
gű, már ш olyan mértékben én-centrikus, mint az azt megölő- • 
aő életkorban, következtében s "lelki tükör* szükségét
le kevésbe érzi, vagyis s barátság önismeret alakító szerepe 

háttérbe szorul. A család, a hivatás gyakorlása kiszorítja a 

baráti kapcsolatokat korábbi privilegizált helyéről. Ugyan 

változik belső tartalmuk és funkciójuk, érzelmi hőfokuk, de

jelenti egyben azt, hogy egy nyitott felnőtt személyi

ség nélkülözheti társas környezetéből a mély baráti kapcsola
tokat.

volt aktív résztvevő. Az

ez
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III. Л КТЯУДАЗ gÁHGYA KS Гл'РВШЬ’Я

1./ л

Kutatásunk alapvető lépéseit Kündenek előtt meghatározza

az a kérdést bogy hol

mely területekre kell vizsgálódásunk súlypontját helyezni. I 

kérdés usegválaszoléaához kiindulásként definiáljuk kutatásunk 

tárgyét, a barátságot.

igha táró zható .fogalom, mert 

tartalmilag mindig változott, követve /őér mindig utólag/ a 

gazdasági-társadalmi alakulat változásait, amely módosította 

a társas kapcsolatok alapvető lényegét, iíe

A barátság nagyon nehezen

különböző értelmet

arról la, hogy a kifeje-tulajdonítottak a barátságnak, ha 

zés önmagában is több jelentést hordoz.

£• őz. Kon /1977/ megállapítása szerint a barátságot a kö

vetkező főbb ismérvek jellemzi*} a./ társadalmi intézmény.

b./ érzés és érzelmi töltésű vonzalom egyik fajtája, c./ az 

interperszonális kapcsolatok sajátos formája.

Társadalmi intézmény - A barátságnak mint társadalmi Intéz

ménynek a lényege az, hogy bizonyos meghatározott funkciót lát 

el a társadalom életében. Kbben a vonatkozásban a barátság jel

lege az adott tipusu társadalomtól és

játosságaitól függ.

a barátok egyéni

- á barátság, mely valamilyen
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*Má&

1./ mat azt aää elméleti bevezetőnkben bővebben kifejtet- 

innak bizonyos teóriák, ilyeK a vonzalom illetve atttk,
rátaág alapját a két egyén közti hasonlóságban vélik felfe

dezni*
a«/ .:<zzel összefüggésben felmerülhet bennünk egy Igen ál

talános kérdés, hogy vajon milyen tipueu hason!óságról lebet 
szó a kérdés vizsgálatánál? As életkor, a társadalmi helyzet, 
a foglalkozás illetve más hasonló objektiv pasiahológial
jellegű hasonlóságra vonatkozik-e állításunk? Gondolhatunk

esetleg a jellem, vermersokiét, személyiség hasonlóságáról 
van-e szó? Azon kérdések eldöntése igen fontos egy egy kuta
tás szempontjából• «zekei a gondolatokét továbbá hasonlókép-

ntaritús elméletepen megfogalmazbatj uk a kompi 
bői le*

tok között* leljee 

hasonlóság bizonyos korlátok közé szorítható?
o./ A kutatások sorén vizsgáljuk azt a problémát is, hogy

t

vajon azokon a területeken, amelyek az egyén számára kieoel-

/tudniillik a baráttal való összehasonlítás során/ mint as
egyén számára közömbös területeken.

<*•/ Vajon felfedőshotők-e különböző csoportok a baráti pá-



tоI
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több csoda bilitáal zóna szerint kell értelmeznünk.

ЬШкт.ш

A követkézéiben fontosnak tartja azon módszertani eljárá
sok áttekintését, amelyekkel leggyakrabban találkozunk а

során.
Aach és OSaglurl vizsgálataiban tula jdonságlisstát kínál fel, 

aaely tulajdonaágokből kiválaszthatók a peroiplált személy jel- 

leazól, legyen az barát, vagy a bíráló személy szénára közömbös 

egyén /Adjektive Cheok Üst, GCUGH-HBLBRUK 1965/.
Más kutatók a jellemzett személyeket besorolják bizonyos

osztályokba, amelyek ellentétes tulajdonságoknak, illetve a k»a- 

tük lévé fokozatoknak faleltethetófc meg /Kelly, 1955; Bannister, 

1965/.
Olyan kísérletekkel Is találkozunk, ahol a vizsgálati szemé

lyek maguk határozhatják meg azokat a tulajdonságokat, 
kel a percipiál tálcát jellemzik.

Az ön, illetve a
bizonyos négy számú tulajdonságból álló listát /Etepherson *Á" 

technikája/, amelyben szerepló tulajdonságok Intenzitásáról 5 

fokú skála segítségével kall dönt etil.

ilyele»

A

dón adódik az a kérdés, hogy vajon milyen statisztikai eljárás
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Azon eljárások esetén, ahol as eredményeket külön skálák 

egy-egy pontján kapjuk meg, »öd nyílik bizonyos távolságok re

gisztrálására , amelyek jeli 

teket. így például vizsgálhatjuk a kísérleti önjellemzések kö

zötti távolságot agy meghatározott téma együttesben, vagy az 

önjellemzések és a társra adott jellemzések eltérését. Baen az 

utón megkaphatjuk például az empátia globális pőtarányát, vagy 

az észlelt hasonlóság pontarányát.

Az itt leirt statisztikai módszert L. J. Cronbach А955/ 

kritikával fogadta, mondván, hogy indokolatlanul keverünk ősz* 

azé olyan észlelési egységeket egy globális index számitára 

kedvéért, amelyeket éppen 

lik egy tulajdonság nyalábra számolt távolság globális pontaré-

zhetik a különbőzé mérési szín

ig kellene különböztetni. Tudniil-

feltátlonül jellemzi mindazokat a tulajdonságokat,

feltétlenül korrelálnak

nya

amelyek benne szerepelnek, azok

. Továbbá Cronbach megállapítása 

sérleti személyek itéletalkotó pontossága 7 heterogén őassete-

rlnt az egyes ki-

vőből áll, éa keverékük nem adhat tiszta és pszichológiailag

értelmezhető eredményeket.

A segitélők, vagy jellemzők hajlanak erre, hogy válaszaik

nál abból induljanak ki, amit Cronbach a személyiség implicit 

elméletének nevez. Sz annyit jelent, hogy a megítélő túl egy

szerit és formális összhangot tételez fel bizonyos vonások és 

gatártácformák között.

Cronbneh kritikája természetesen elgondolkodásra késztet, 

de nem jelenti azt, hogy a különböző jellemzések között ezen
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Jának Jelentősége éppen abbén áll, hogy felhívja a figyelmet 
eredményeink értelmezésének korlátéira, a kiterjeszthetőség 

lehetőségeire, a statisztikai eljárás tartalmilag helytálló ind

ián tényezőnek a függvénye, a ezt a kapott eredmények értelmezé

sénél tekintetbe kell

Kutatási hipotéziseink fölállításakor alapvető kiindulási
pontként kell szolgáljanak azok az elméleti ás kutatásmetodo-
lógiai összefüggések, amelyeket a bevezetőnkben röviden össze
geztünk, 
vizsgálati hipotéziseinket.

1./ Mivel a barátság egy igen komplex módon szerveződő és 

funkcionáló rendszer - igy például pszichikus, szociológiai, il
letve pedagógiai rétegekre bontható - feltételezzük, hogy vize-

caak, A különböző szintek természetesen elszigetelten lé- 

kölcsönös kapcsolatban vannak. Ilyen értelemben 

kutatási feladatunk egyfajta struktúra, sajátos rendszer kiala
kítása a barátságot meghatározó ás befolyásoló determinánsok

2./ Feltételezzük, a barátság kialakulásában, a társas
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osztály társas kaposola trendszeréhez. Megvizsgáljuk azt, ho

gyan ártalmaik a barátságot, milyen elvárásokat támasztanak

tkozásbaa azokat a befolyásold ténye-- Feltárjuk bizonyos

táabea.

tbadldőate vékonyság, a 

lyiségjegyek, valamint az értékrendszer vonatkozásában. S- 

lemzóailnk homlokterébe a személyiség hasonlóság vizsgálatát 
állítjuk.

цуеЬЬ áttekinthetőség kedvéért özeket csoportosítottuk A.

portokon illetve kategóriákon belüli összefüggéseк elemzése,

továbbá annak megállapítása, hogy milyen kapcsolat van a ktt-



1. sz. táblázat: A kutatásba bevont adatbázis csoportosítása

Iskolai és szabadidős 
tevékenység

Adottság Pszichikus faktorokKörnyezet

tanulmányi átlag 

kedvelt tantárgyak

személyiségj egyek 

érdeklődés

lakóhelynem
Ielőző általános is

kola
életkor

O'*

I
értékrendszer iskolai aegbizatásokjelenlegi iskola 

osztály motiváció szakkör, sportkör, 
különóra

■ *

szülők iskolai vég
zettsége

szülők társas kap
csolatai

szülők szabadidős 
tevékenysége
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5./ Д. .naigfofti
Vizsgálatunkat Szegeden végeztük el 1961 első illetve má

sodik felében, a bágvári bődre Gyakorié Gimnáziumban két első 

és két második osztályában, Illetve a 'fiaza parti Gimnázium és 

bzakközépiskola szintén két első és két második osztályában,
A gimnáziumi osztályok éltalános tantervűéк voltak, a szakkö
zépiskolai osztályok közül egy első és egy második óvónőket 

képzó és ugyanígy a másik kettő vízügyi osztály volt.
Vizsgálatunkat bárom jól elkülöníthető fázisban végeztük. 

Az első fázisban szerepelt az említett 6 osztály minden tagja, 
összesen kV2 fő, a második illetve harmadik fázisban osak eb
ből a mintából bizonyos módon kiválasztott baráti párok tagjai.

1. fázis

A tanulók mind a 6 osztályban egy tartalmilag több egységből 
álló kérdőívet töltöttek ki /1. az, melléklet/. A kérdőív el
ső részében 13 szociometriái kérdés szerepelt, köztük 11 pozi
tív és 2 negatív választással. A kérdőív kitöltéséhez szüksé
ges instrukciót minden esetben szóban adtuk meg. A célunk a 

kérdőív ezen részével az volt, hogy általános képet kapjuck 

az osztályok társas-közösségi fejlettségéről, valamint, hogy 

támpontokat nyerjünk további vizsgálódásalakhoz. Ugyanis az 

ilyaódon kirajzolódó szociogramból válogattuk ki azokat a ba
ráti kapcsolatokat, amelyek a aásodik fázisban vagy szakaszban
részesei voltak a vizsgálatnak.
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■*

ti

a barát foealaa /2*zák ©eg röviden, alt jelentenek 

es* Belládat/* A kérdőíven «sután befejeaotlen isonda tokát kel-
lyek szintén a barátságra» аlett folytatniuk a tanulóknak*

As utolsó egységbán egy 11 pontból állé feltétel sort

fosnak Ítélnék a barátság szoiapoutjából. A kérdőíven található
szempontokat további újakkal egészíthették ki /3* ez* mellék

let/*

* *

s.«, Mm

in

tás során az alábbi szempontok vezéreltek!

fél évnél*

v
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b./ brkälesi tulajdonságok, életelvek, 
o./ Lrztlaek aktivitás,akarati jegyek, 

d./ Intellektus,
e./ önértékelés, önoagához valé viszony,

f •/ ililső jegyei-:.

Ab érdeklődést egy 100 foglalkozásból álló kérdőívvel mértük, 

ekel egy 5 fokú skála segítségével kellett dönteni erről, 

bogy milyen ssivesea végessé s vizsgálati személy ее adott 
foglalkozást /6. ez. melléklet/.
üst e kérdőívet szintén mindenki kitöltötte a barátjára vonat* 

kozta tv* is* A listán szereplő foglalkozások a következő 

tárgykörök csoportjába rendezhetők!
a. / Biológia-kémia,
b. / Ma t еш tika-fiail®,
c. / bűvészetek,
d. / bsztétika-késügyesaég,

e. / ^emészet-földre ja,
f. / Irodalois~nyelv,

g. / Szociálisgondozás-nevelés.

A következő vizsgálati eszközünk a raoadásválasatás volt, aai-
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kit altatták a fiatalok «magukra vonatkoztatva, illat ve egy 

későbbi Időpontbea társaikra vonatkoztatva is. Azaz áladén ta- 

auláról kaptunk egy önjellemzést és egy társtól származó jel-

Az első két vizsgálati egységben szereplő módszereink kivétel 
nélkül kérdőíves technikára szorítkoztak. A bemutatott cask«» 

zökkel nyert eredményeink próbálták több oldalról megközoli- 

tend és feltárni a barátság lényegét. Ha bizonyos vonatkozás
ban sikerült is. lm éppen a kérdőíves módszer hiányosságaiból 

kaptunk betekintést a baráti kapcsolatok intimebb 

belső világába. 3bből & megállapításból kiindulva vizsgálat- 

sorozatunk lezárásaként néhány baráti párral interjút készí
tettünk. Kérdéseink a kapcsolat kialakulására a különböző sze
repek f el válla 1 ásánek problémájára irányultak.

Adatokat nyertünk a barátság kialakulásának és fejlődésé-

adódóan

zott arra, hogy álként fogadják a szülők gyermekeik társkap-
oeolatait, milyen szándékolt és spontán megnyilvánulásuk van 

ebben a vonatkozásban. Az interjú során elhangzott főbb kérdés
csoportokat a 8. sa. melléklet tartalmazza.
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б./ Л vizsgált minta .jellemzése

Miként a korábbiak során már említettük, vizsgálódásaink 

elsó bázisában összesen 8 osztály vett részt. Legelőazöris 

azon eredményeinkről számolunk be, amelyeket a teljee populá

ció vizsgálata során nyertünk.

2. sz. táblázat; A mintának osztály és nemek szerinti meg

oszlása

ÓvónőképzőIskola Ságvári E. gimnázium Vízügyi ta
gozat

osz- 1/C l/D 2/V2/C 2/D I/O 2/0 lAtály

16fiú 19 1312 7 9124

lány 621 28 25 27 33 32 9 181

oszt.
létsz. 40 40 38 34 33 32 30 25 272

A táblázatból leolvashatjuk, hogy elemzésünkbe 4 gimnáziumi 

osztályt valamint négy szakközépiskolai osztályt vontunk be. 

Lényeges továbbá kiemelnünk a táblázat adataiból a fiuk és lá

nyok arányát. A gimnáziumi közösségek mindegyikében magasabb 

a lány tanulók száma a fiú tanulókhoz viszonyítva, amely arány 

egybeesik azokkal az országos statisztikai adatokkal, amelyek
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a giumáziuai osztályokbaк levő roiask szerinti megoszlást jel-

A táblázatban szerepel továbbá kát olyan osztály, ahol kizá

rólag csak lányok találhatók aa ott folyó szakképzős jellegé- 

ból adódóan. Továbbá teát olyan szakközépiskolai osztály is 

szerepel a vizsgált populációban, ahol igen kis számban talál

hatók lányok, amelynek okát úgyszintén az ezen osztályokban 

elsajátítható szakismeretek jellegében találjuk sieg. ílintáak 

egészét tekintve a fiuk és lányok aránya 1/3:k/3, Így a vizs

gálódásaink későbbi fázisaiban is ilyen arányban válogattuk 

ki a baráti párokat.
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A tagolóddal dimenziókon bőiül a a^erepiüdex ért okait ta

nulmányozva arra a következtet©«*© jutunk, bogy az első osa-

az

dália szerepe, raóg 

kijelölni a

pékét. A vizsgált aé&y elad osztály közül kát közösedében már 
határozottabb kontúrjait látjuk ennek a folyamatnak, a másik

minden közösség képes ему! idd alatt

kát közösségben ugyanakkor még oaak a tanulok kiaebb hányada

szereppel.
A jelentőség Index ártákdt ösazehaoonlitva megállapíthat<5, 

hogy - egyetlen közösséget kivéve - mág nem alakult ki az osz
tályokban a pozitív jelentőségű, a háttérből több szempontból 
is kiemelkedő tanulók optimális aránya.

Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy milyen arányban vannak
il a pozitív jelentőséggel bíró emberek és a negatív je- 

gállepltható, hogy közel egyforma minden közös- 

g kell jegyeznünk, hogy »ég 

el az átlagos értéket. Ugyanakkor a kezdeti közösségekre jel
lemző módon igen széles sávot ölel fel a középréteg arány«,

a későbbiek során diferenoiálÓd-

lentőségjttek.
,í~4era

d fog.

vasható tapasztalatokról. Tényleges centrumról Illetve perifé

riáról csak egyetlen közösségben beszélhetünk. A vizsgálatunk-
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tályközösség életét, képviselhetné a közvéleményt. Az átlagos

nál alaosoayabb a aárt alakzatok 

batik egy közösségen belől a közvélemény rongálásának# lntlmeb* 

bé, elmélyültebbé tehetik az egymásról alkotott véleményeket.
Az optiaálinoál nagyobb arányban vannak ások a tanulók, akik
lánc alakzatot képeznek,

» információi: továbbítására és begyig*

téséro. ?€ival agy osztály kivételével sehol 
viszonylag nagy létszámú közösségi centrumot, elmondható, bogy 

esőket a közösségeket egy aktuális foladathelyzetben stég nehéz 

leket mozgásitani. Még nem alakult .ki és 

agy aktiv belső mag, amelyen kereestül as egész közösséggel 44 

kontakt uet lakat tartani a akik lényegében oda-vissza közve
títői a különböző közösséget érintő isforciáciának.

Аз előbbi Jellemzők áléi kivétel a már ealltett l/D osz
tály, ahol egy nagyobb létszámú sokszöghöz /9 tanúié/ • smly 

egyébként as osztály centrumának tekinthető kapcsolódik

szilárdult meg

as'elemzett többi három osztályban. As osztály szociometriái 
szerkezete megfelelő bázist biztosit a társa »kapcsolatok sírná* 

lyülésóhaz, egysége® közvélemény formálójáéhoz, valamint egy 

harmonikusan funkcionáló közösség megteroűtósőhez.
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»üociálie szerepet, valamilyen karakterisztikus funkciót töl
tenek be. lesel szoros összefüggésben szintén optimális arány
ban találhatók a közösségben olyan tanulók* akik több eseti- 

pontból is jelentős helyet foglalnak el a közösség életében 

/Kivéve a II/V osztályt/« Mindegyik közössógről elmondható,
hogy nagyobb arányben emel ki positiv jelentőségű embereket,

;.»ekután viesgáljuk meg, hogy miként alakul a közösségek 

szerkezete a felrajzolt szóelemetriai hálák alapján. Már első
megközelítésben arra a megállapításra juthatunk, hogy esen
osztályok differenciáltabb, etróturáltabb szerkezetet it-

naL, mint az előzőek során vizsgált közösségek. Az elemzett

tllmSrUlnek a diákok. A negyedik közösségben inkább egyetlen 

nagy »árt alakzatot alkot az aktívabb réteg, 
személyek kötődnek.

üyhea további

közösségekben tapasztaltuk.

összegezve megállapíthatjuk, hogy a szociometriái vissg4-

lettebb, strukturáltabb közösségek képét tükrözik, mint a viz®.
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3*/

Ahhoz, hogy ©gy adott tanulócsoport közösségé fejlődését
elég egyetlen módszert vagy ©esküat felhaaa- 

elég csak апшк eredmény© tükrében viasgálód- 

a szociometria módszerével nyert 
nyék csak egy bizonyos oldalról világítják meg a problémát, a-

vizsgálha ssuk,
nálnunk, s

Úgy véljük,

általánosításhoz. Olyan dinamikus folyamatról. Eint a társas, 
baráti kapcsolatok alakulása, 
lanatfelvétel jellegű helyzetképet.

A fenti megfontolásból kiindulva törekedtünk a vizsgálódé-

adhatunk csak statikus, pll-

salak során adatokat gyűjteni arról, hogy milyen a tanulók
"közérzete" abban a közösségben, ahol élnek. Tudakoltuk to-

osztály tagjai /2. az. Hokiét/• Adatokat nyertünk arról, 

hogy milyennek Ítélik korábbi baráti kapcsolataikat, s milyen

nek értékelik a jelenlegieket. Megfogalmazhatták a diákok, hogy
a barátság, mit jelent az, hogyalt jelent

nyert tapasztalatainkról számolunk be.
Az elsős tanulók véleményét olvasva egyetlen osztály tag

jait kivéve /2/0/, az az általános vélemény fogalmazódott meg,

©lég elmélyülsz osztálytársak közti kapcsolatok »ég
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a

©.

Lizáaos centrális ezociometrlai atátuauban levő tanuló úgy nyi-
gy nehézséget jelent a különböző iskolából 

vagy faluból jött gyerekek egymáshoz közelítése. Gyakran fémá
radnak az általános iskolából hozott régi kapcsolatok.

latкоzik, hogy

lyek bizonyos oldalról biztonságot adnak a kezdeti nehézségek
ntból viszont gátjaivá válnak újabb kapcsola

ti beilleszkedés azoktól a gyerekektől, akik jgyedül jattok a 

középiskolába egy iskolából vagy egy faluból. Az ő "közérze
tük" a legkedvezőtlenebb, ók kerülnek leggyakrabban pcreíahely-
zetbe, valójában leginkább
hogy bizonyos mértékben módosítsák, vagy feladják korábbi
kásáikat, esetleges vezető pozíciójukat. Az ©uliteti tanulók 

válaszaiban rendre megfogalmazódik az a gondolat, hogy nekik 

többszörösen bizonyítaniuk kell a "közösség" előtt, szemben 

azokkal a diákokkal, akiket korábbi mély kapcsolat köt össze, 
akik ugyanazon általános iskolából illetve osztályból jöttek.

helyezkedő, illetve valamilyen fonsálie vagy informális szerep
pel felruházott tanulók jobban érzik magukat az adott közösség

ben, mint azok a tanulók, akik peremhelyzetben 

vagy usak egyetlen kölcsönös kapcsolatuk van, vagy a közösség
től sosMsdflle funkció ellátására nem kaptak "megbízatást".

zza, hogy az iskolai tevékenysé-

, nincs

Oj
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adnak lehetőséget a másik mélyebb, sokoldalúbb ifíla-

intellekt uália szférában 1

a területet igen ezíücnek Ítélik 

képet alkothassanak 

kívüli tevékenységeket. Szeretnék ha

в a "vetélkedés”

, hogy a másikról teljes 

iguknak. Hiányolják a diákok az iskolán

.badid ej ükben több i- 

csak a tanúidét tölthetnének

mányi eredmények síkján folyna. Egy tanuló a következő képpen

fogalmazott t "Az iskolában tudunk egymásról aolaalndent, de az 

életben

volna - vonhatjuk le halkan a követkestetéat.

Számos véleményből kitűnik, hogy csupán az eltelt idő rö

vidsége miatt nem elkerült 

vélik ez egy év múlva már i

árnyaltabban és pontosabban tud majd véleményt formálni a 

síkről.

Hogy valójában osak az együtt töltött idő rövidsége-© az < 

dűli oka a tanulók egyaásközti felszínes kapcsolatának, arra 

határozottabb választ a második osztályosok véleményeinek

ltunk.

Eézastöc meg egy évvel később, hogyan vélekednek ugyanerről 

a kérdésről a tanulók. Válaszaikból egyértelműen kitűnik, hogy 

az együtt töltött idő és az osztálytársak között kialakult 

kapcsolatok mélysége nincs arányban egymással, ők szintén 

fogalmazzák, hogy blaonyos baráti körökön belül igen jó a kap

csolat, de vannak olyan emberok, akik a másik nevén kívül

•* Mintha az iskola

közelebb kerülni, de úgy

»

után
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sokat tudnak egymásról.
ózéxoB tanuld véleményéből ki tűnik, hogy bár a kapcsolatok

érte el a várható legjobb szintet, de válto-

kaphatunk teljes mértékben egyezd véleményt. Jack e diákok,
gy valami

lyen ezociálie szerepet töltenek be a közösségben, azok ked
vezőbbnek Ítélik meg az osztálytársai között kialakult kap

akik több kölcsönös kapcsolattal rendelkeznek,

csőlátók minőségét, mint a perli'árián lévő, esetleg magányos

Arról a kérdésről, hogy általában miért nem alakultak még
a ezociálie kapcsolatok úgy, ahogyan az elvárható volna két 
év elteltével, ők szintén úgy nyilatkoznak, hogy az iskolai 
környezet illetve tevékenységi formák adnak lehetőséget

osztálykirándulásokban, valamint a közösen végzett társadalmi 
munkákban* Véleményük szerint ezeket az alkalmakat jobban ki 

kellene használni, illetve több ilyen jelleg# egyiittlétet 

kellé: szervesed.*

beetetésekre jutottak, hogy talán

a saját közvetlen érdekeivel törődik, és valódi igény nincs

az igazi kitárulkozás és őszinteség kiszolg&lts-látot.
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tattá teszi az «abort, ás igy védtelenné válik. As egyik leány 

tárna<5 Így fogalmazott* "klódig úgy mutatkozunk meg egymás 

előtt, bogy as igazi arcunkat eltakarjuk."
bokán úgy vélekednek, hogy az iskolai követelményeknek mag lő
het felelni anélkül iß, hogy bárkihez közelebb kerülne az 

bér, eőt néha még a túlzott tanulmányi követelmények válnak 

gátiéivá ez újabb kapcsolatok kialakitásánek. Vetéljtársnak,
pedig segítő társnak érzik egymást az egy tauulokSzöaeég- 

ben élő diákok.
Sóbányán a mások acgiamerésérel kapcsolatos nehézségek okát 
abban vélik felfedezni, hogy valójában még önmagukat 
rlk igazán. Itt azonban meg kell Jegyeznünk, hogy valóban okoz- 

hat kapcsolatteremtési nehézségeket az önismereti bizonytalan- 

vuág, a még nem stabilizálódott énkép. Án ez önmagukról formált

a

kép csakis a szociális környezettel tartott állandó és szoros 

interakció eredményeként alak ülhet és fejlődőiét. Vagyis önre-

elszakítva, ha pórin zajlik aguak

ha összegezzük azt, hogy a tanulók milyen tényekkel indo
kolták a társas kapcsolatok terén érzett bizonytalanságukat és 

nehézségeket, akkor azok 4 ponton ragadhat ók meg:
a. / A Jelenlegi iskolai tevékenység formák illetve köve

telményrendszer 

kapcsolatok elmélyüléséhez.
b. / aevés olyan iskolán kívüli törékenység, alkalom adó

dik, ahol a tanulók egymás személyes, egyént világát

biztosit megfelelő teret a társas
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tnOKÍ£rr.®rhotcák,

célok és érdekek kerülnek az előtérbe.

társ mélyebb megismerését.

A most felsorolt okokról úgy vóJUk, hogy önaagukban egyik soia

a társas kapcsolatok alakulásáréi rajzoltunk.

A következőkben térjünk át annak a kérdésnek az

sas» illetve baráti kapcsolataikról, s ehhez viszonyítva mi
lyennek Ítélik e Jelenlegi helyzetüket az uj középiskolai 
környezetben.

Miután a kapott válaszok bizonyos eltéréseket mutatnak az 

első és laásodik osztályok viszonylatában, igy először az első

tóén ismertetjük a második osztályokban kirajzolódott képet.

szókból az olvasható ki, hogy /függetlenül attól, hogy melyik 

általános iskolából Jöttek és hogy Jelenleg melyik osztályba 

Jámak/s? előző kapcsolataikat tartalmasabbnak, Jobbnak érté
kelne mint a Jelenlegieket. A megkérdezett tanulók 70 %-a
../*1 -Л. n Л “J A I J M А мам S?/%]** A VI V'ifflÜ'IÍIL' 4 /»1* ‘I 4» í»-'i ") а- uí И..С 1 Лм/vilifí .1válaszolt így» s igen sokan k.ísuiuk indokoltak is véleményü
két /hosszabb együttes tevékenység, a nagyobb összetartás,

vol-
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tok olyan mély barátságok mint « közép!ekeiében, de mindenkinek

volt rai ad önkivel kapcsolata, 8 

ki. Többek véleményéből klóiváahatjük, hogy úgy tekintenek vie«» 

ага «» általános Iskolai osztályra, ahol
léteztek úgynevezett klikkek.

volt kirekesztve salaié sene-

volt széthúzás, ol-

ft jelenlegi baráti, illetve társas kapcsolatokat jobbnak árai, 
aint m& általános iskolában volt. A korábbi évekre úgy tekinr- 

tenek, ©int olyan időszakra, amelyben csak felszínes laza kap
csold tokát építettek ki a tárnáikkal. A lányok és a fiuk igen 

távol voltak egymástól. Csak egyes párok értették meg egymást

latélből az érzelmi tartalmat.
к ö video tehát úgy összege zhatnánk a megfogalmazott vélemé

nyeket, hogy elsős tanulóink többsége mintának tekinti az ál
talános iskolában kialakított és működő társas-baráti kapcso
latait, s bizonyos "nosztalgiával" tekint vissza a aultra. 

i.leebb hányaduk ugyanakkor már valami mást vár az interperszo
nális kapcsolatoktól* szeretné azokat uj tartalommal telíteni.

ugyanúgy szeretnék alakítani, ahogyan 

azt az általános iskolai évek során tették.
Kapcsolataikat alr

Ha a másodikosok véleményét elemezzük ebben a kérdésben, 

ekkor megállapítható, hogy a tanulók közel 75 '**• jelenlegi 
társas-baráti kapcsolatait kedvezőbben értékeli, sünt amilyen 

az általános iskolában volt. ügy vélik azok gyerekesebbek, föl-
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színesebbek voltak. Lényegesen kövesebb elvárásuk volt es akko

ri barátságokkal kapcsolatban. A lányok közül sokan hangsúlyoz

zák, hogy nem voltak olyan bizalmasak, olyan elmélyültek ez ál

talánsa iskolai kapcsolatok, mint itt a középiskolában. Velő

ié volt igény ilyenekre « állapítják nog.szinüleg akkor

Az egyik gimnazista flu Így fogain»z:rAkkoriban nagyon jól é-

a barátaim között, de 

tudnának kielégíteni."

azok a kapcsolatok

között természetesen találunk olyanokat is,

találják meg egyesek ez elvárá- 

gfelelé baráti kört. iízárt kapcsolataik igen lazák 

vagy egyáltalán nincsenek. Kzek a tanulók nyilvánvalóan 0 alvé

gükben azokat a tapasztalatokat, amelyek az

A

amelyek azt tükrözik, hogy

s üknek

мл idézik fel

általános lakóiéban kialakított és jól működé baráti-társas

azonban lénye-kapcsolatokra vonatkoznak. Szén tanulók 

geaen alacsonyabb, azokhoz a tanulókhoz viszonyítva, akik a 

jelenlegi kapcsolataikat jónak és tartalmasnak Ítélik.

klem»ésünk ezen pontján lényegesnek véljük megjegyezni, 

hogy természetesen egy tanuló közérzetét adott közösségben

számtalan tényező befolyásolja, akár az 

taira, akár a jelenlegi közösségben elfoglalt helyére gondo

lunk. Ilyen értelemben lényegében minden tamiló beilleszke

déséről, társas képcsőintalmik alakulásáról külön elemzést ké

szíthetnénk. Számunkra azonban most azon tendenciák felvázolásé

fontos, amelyek általában érvényre jutnak, bisot^os értelemben 

függetlenül az egyéni életűtektől.

■ ~Z SZEGED
. *
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esalátal általába* aé^
атЗу t<Nrl«$aa bietonaá^o« ayuáthatr». M Waatkealaa agf

korábbi bla?ásást álraétiyaifcra, «int ►lyaäctaklataaek vti

kall

Mb Sb aafekal ЗДкрапМЪЪ вавяара* tttSt ba • flatalafe

Hatéban, »Int аж általtónoe iskolában.

Л чХтфъЫЪЫп mmt vevő atulaa taxmlót ajwa* fcástttck.

a ba-

bs,bsí}AX ö*«M»Xáab»e в* 5. BBám Шл 

• / 77. oldal/

boly, ilieftva

6.

tatták fal, amelyek kíirá a layob* iadeiaáaek ааороаг*е*Ш»*Л.
«A

rSßX&tB^xatüsu а жа^П válaeaaáöö «rosáUajdtbatáüá, höiar aaofe

*A%Srlm ala^iu шНхохж. »g a burát-
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uágot* do a meghatározások döntő hányada több lényeges jegyét 

11 ki a barátságnak. A leggyakoribb válaszok a táblázatban
voltak.az 1-es Illetve a 4~es jelölt

t

megértését valamint a kölcsön!'» elfogadást. Bár kisebb arány
ban ugyan* de szintén jelentős számú tanuld emeli ki válaszé- 

barátság érzelmi oldalát* a szeretetet és a tiszteletet

egy kisebb háryada a diákoknak a teljes őszinteség-

akik Igazán barátok, azok minden körülmények között
rádneк /2-еallett

Ítélik e.
barátok töltik szabadidejüket, 
voltak azok a válaszadóink, akik a barátság egyetlen féltéit*

az
mat ahogyan ezekből a válaszokból is láthatjuk, a diákok-

teljesen egyezik meg a barátságról alkotott képe ésnők

egyezésekre Is felhívja s figyelmet. Az osztályok között a vá

laszok megoszlása vonatkozásában igazán lényegi eltérést 

találunk, illetve az azokban található kisebb arányú különb-
egyenlőtlen eloszlása felelős. Arról van»ágakért a két
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nem túlsúlyban van, ott a válaszok főként a nagyobb számban
jelenlevő uemhez tartozók véleményét reprezentálják, 
iíielőtt azonban a fiuk és a lányok válaszai ka»ti eltéréseket 
elemeznénk, a barátságra vonatkozó lényegi jegyek gyakorisága 

alapján rangsoroljuk a kapott válaszokat. A lista elején sze
repelnek azok a sajátságok, amelyeket e leggyakrabban említet
tek a tanulók, aint a barátság lényeges ismérvét és ennek meg
felelően a rangsor végén helyezkednek el s tulajdonságok, 

ilyek kisebb gyakoriságiéi szerepeltek a barátság "definíci
ójában":

1./ kölcsönös bizalom, egymás segítése,
2. / a társ alapos ismerete, elfogadása,
3. / szeretet és tisztelet a másik iránt, őszinteség, 
4#/ a szabadidő közije eltöltés©,
5./ hosszabb előzetes ismeretség.

Ha a fiuk és lányok válaszai közti eltérést vizsgáljuk, akkor 

a fenti rangsorban olyan módosulást tapasztalunk, hogy a lá
nyok fontosabbnak Ítélik a szeretet, az őszinteség, illetve a

rétét. Ugyanakkor a fiuk épp ez utóbbit tartják lényegesebb-

ban. Innak megfelelően nemenkénti bontásban a következőképpen 

alakul a rangsor:





táblásat: A barátai... "definíciója* I.5«

yo l/i> 1/0 l/f 2/JD 2/0 2ft2/aLeggyakoilbb válassek

27,5 32,5 30,3 33,3 26,3 27,0 34,3 36,0

5,26 9,0 6,36,1 9,3óéban rosszban .eltartunk «o*sáa »ellett 7,5 5,0 6,0

feljes észiatesóg, feltétel nélküli biaa- 5,0 10,0 9,1 6,6 7,9 12,0 6,3 4*0& KdslkLal szemben I

A oásik сл27,5 30,3 36,6 29,0 24,0 31,0 24,035,0kölcsönös elfogadása «

0r6e éraeliai képcsőiét két ember között, 
szeretet és tisztelet a máaik iránt 12,5 10,0 21,2 3,3 26,3 12,0 16,7 12,0

Olyan kapcsolat, a; .oly hosszabb ismeret
ség után alakul ki 7,65,0 5,0 3,0

Akik IjGsaáj. barátok asirklen szabad idejü
ket együtt féltik 9,9 2,63 5,2 3,2 6,07,5 5,0

Hass értékelhető válaszok 7,0 2,7 3,0 -2,5 5,0 6,0

ílsgjegyzés» A táblázat százalékban kifejezett értékeket tartalmaz«



6. tábláz»tt /. barátai: *uefjnloieia" II.

leányLef.oyakoribfe válás ::ok fiú

Olyan лаЬег, akivel bizalmas vagyak, 
egymást külccHaöeen segítjük 2C,0 24,526,0

6,9Jóban rosssbe kitartunk egymás rsellatt 8,05,0

Seljen őszinteség, féltétől nélküli biza
lom a ásik iránt 9,0 7,84,0

I

A a&sik erber alapos ienexate, megértése, 
kölce 54}с elfogadás

-o16,510,030,0 I

íTóe érzelmi kapcsolat két ember kteött, 
szeretet cs tisztelet a másik iránt 25,0 21,012,0

Olyan »pc30l;,t, amely hosszabb ismeretség 
után alakul ki 6,0 6,46,0

Akik barátok, minden ^aabadinejüket együtt 
töltik 10,9K,0 9,0

5,6bem értékelhet5 válaszok 5,07,0

uaszesen 100,0 100,0100,0

Megáegyzés: a táblázat százalékban kiíejozett értékeket tartalmaz
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egész mintára kiterjedően és az adatokat felbontottuk a két 

nem vonatkozásában is. Ezeket aa eredményeket a 3.

vábbra le első helyes Ítélik nagyon fontosnak egymás kölcsönös

a kölcsönös ЫяаХои és az

lé eredőéiért hoztak azzal a különbséggel, hogy ott a fent 

litett két szempont helyet

repel a közös érdeklődés, mely az önállóan megfogalmazott

került felszínre* kzintéarátság "definíciójábau*

dúlt elé az önálló megfogalmzásokben a negyedik helyen

Igen meglepő eredmény szó-

ti

replő "hasonló gondolkodásmód" 

Kunkra, hogy a "hasonló jeli , egyéniség", illetve a hasonló

kelése alapján ennyire háttérbe szorult.

működési készséget" a baráti kapcsolaton belül.

tára dolgozatunk későbbi részében még visszatérünk.

A "hasonló érzelmi beállítottságot”, mint a barátság 

egyik ismérvét a 9. helyre teszik a rangsorban. Vizsgálati

jában milyen távol vagy közel vannak

A rangsor 10, helyén találjuk a "hasonló értelmi kópéásó-



- 79 -

geket". lauulóink

»

méuyelt hasonlítjuk össze, és ©iáikor az egymásról adott Jel
lemzések intellektuális szféráját elemezzük.

legutolsó helyó»Szinte kivétel nélkül mindenki a

tkozik. Itt valójában arról lobot szó, hogy a

ges, de általános vélemény az, hogy a táras «kapcsolat ok e Így
a barátságok alakulásának egyik igyon fontos tényezője a tér»

eltérést már rögtön a fontossági sor elején észrevehetjük, hi
szen a lányok első helyre a "kölcsönös bizalom és alkalmazko
dás" kérdését teszik. Szemben a fiukkal, akiknél ez osak a 

sodik helyen van. A fiuknál az az

Sem találunk a fiuk és a lányok között lényegi különbséget a 

"közös érdeklődés", illetve a "hasonló gondolkodás" fontossá-

pasztaltunk a "szeretet és a másik iránti tisztelet" elbirá-

a
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sokkal inkább hát-és kapcsolataik alakításában ez a 

térbe szorul» mint a lányoknál* a fiuk a 8» helyre, a lányok

ugyanakkor a 4. helyre teszik ezt a kritériumot. Hasonló erőd

ítünk be, amikor fentebb a két

a barátság definiálóját, ügyszin-

vonatkozá

sában hasonlítottuk öss

tón lényegesebbnek Ítélik a lányok a ’’hasonló Jellem óa egyá-

repét, aint u fiuk, mivel a xengskálán 3 fokozattal 

előkelőbb helyre sorolják est a kritériumot.

Lég egy lényeges és egyben utolsó eltérésre kell felhívni 

a figyelmet. Lig a fiuk viszonylag élői« helyezik, azaz fon

tosnak Ítélik a baráti kapcsolaton belül a “hasonló értelmi

oieég"

képességeket”, addig a lányok a rangsor utolsó előtti helyér®

teszik, mint lényegtelen, nem igazán fontos kritériumot.

taink elemzése során már másodízben találunk olyan karakte

risztikus vonásra a lányok és fiuk baráti kapcsolatai közti

ibbnak vélik azkülönbséget vizsgálva, hogy a lányok font

emocionális oldalt, a másik szeretétét, megbecsülését, a köl

csönös bizalmat, és kevésbé tartják fontosnak az intellektuális

szempontokat. Külön elemzés tárgyát képezhetné, hogy ez a kü

lönbség mennyiben Jellemzi csupán korunkat, vagy 

tói és társadalmától függetlenül mindig is fennállt a férfiak

itleg kor-

*

hogy ezen eltérés magyarázatát a lányok és fiuk különböző 

voltétésébea találjuk • A fiuktól elvárjuk, hogy okosak és 

racionálisak legyenek. A lányoknál elnézzük, ha teljesí

tenek olyan Jól intellektuális téren, de emocionálisan érzé-
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kények, szoretetteljesek, legyenek, Nyilvánvaló, hogy ezeket a
csupán "kiszolgálják" a fiá

ját kapcsolataikat le hasonló mintára formálják.
к közötti eltérések tényleges 

meglétére aég egy bizonyítékkal szolgálhatunk, 
juk milyen kiegészítéseket tettek a fiuk és a lányok az "Sgy 

másik ember megértése azt jelenti..." kezdetű befejezetlen

felnőttektől jövő elvárásokat 
tál ok, ha

Az előzőekben elemzett

, az
tes örömöt, de agyarakkor a közös bánatot la jelenti, Továbbá

llk ki az alkalmazkodást és a segítség

re a

a lányok gyakran 

nyújtást, az illető 

a másik ember alapos Iшлоrőtét, a hasonló gondolkodást, a kö
sse rátétét. Ugyanakkor a fiuk Inkább

32. Son és ?. A, Leszenkov /1911/ együttesen végzett kutatá- 

lyek a baráti kapcsolatok alakulásának sokoldalúsalt,
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7. в», táblázat; 4 HtikP*.Мт*Ш^ЛЯЛктП§т&ЖЧ£МШ..ЛЛ,

osztály
1/C l/D 1/0 1A 2/0 2/I> 2/0 2Ateltételek

12 222 311r*Ja ismerete

2. JOMki éxdeklő- 2 3 4 4 24 4 5déa

33 411 355.kodásmód

4* Kölcsönös biza
lom ás alkal- 

akedás
16 6 2 2 32 1

3« Hasonló Jellem 
ás egyéniség 66 682 866

6, Szeretet ás
tisztelet egy* 33 358 134
”áo Iránt

7. Hasonló érték
rendszer 67 933 99 10

8. JÓ együttműkö
dési készség 8 7 7 7 7 77 10

9* Hasonló értel
mi képességek 10 8 10 11 9 10 11 8

10, m éljenek túl 
távol egymástól 11 11 11 10 10 11 10 9

11, Hasonló érzel
mi beállitott- 99 7 9 11 6811
Ság
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Б. az. táblázat * Д ШШЬШЪь

lányílangjheiy A feltételei: ósezesitett »ttpon Flu

egymás külcaönöa ismerete 1 21.

kölcsönös bizalom éa alkalmazkodás 122.

küzdő érdeklődés 3 33.

Hasonló gondolkodásmód 4 34.

üaeretet és tisztelet agymás iránt 43. 3

6. Hasonló jellem óo egyéniség 69

6Hasonló értékrendszer7* 7

Jó egyUttmllküdóai készség8. 7 9

Hasonló érzelmi beállítottság9. 10 3

Hasonló értelmi képességek10. 105

He éljenek túl távol egymástól11. U И
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В./ * kutatás második fázisának bemutatása

Ahogy«a azt raár a vizsgálat menetének touertetéea során le

írtuk / old«/, esükebb mintánkat a szociometriái adatok fel

dolgozása után, Illetve eredményeképpen válogattuk ]&• A 9. 

számú táblázat a második vizsgálati fázisba bekapcsolódé ta

nulók megoszlását mutatás osztály és nemek szerinti bontás

ban«

9« számú táblázati fftcftft MHhttfc АЖ

osztály
nemek

Uses.
1/C l/D I/O l/V 2/G 2/D 2/0 2/V arányfő

34,7 %322 5 9 4 5 7Fiú

60 65,2 MLány 9 7 10 3 7 8 11 5

összesen 100,0 %11 13 n 1211 12 10 12 92

Ebbe a vizsgálati szakaszba össze non 92 tanulót vontunk be« 

A csoport 20 baráti párosra, 16 baráti hármasra és 1 baráti

négyesre bontható /11. számú táblázat/. 

Lakóhely szerinti »^oszlásukat a 10« számú táblázatban 

tüntettük fel. Ha azt tekintjük végig, hogy a baráti kapcso

latok tagjainak lakóhely» mennyire egyező illetve különböző,
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akkor «aegállapitlmtó, hogy a 20 baráti páros mindkét tagja 

ugyanebbe в a városban lakik /Szöged/, egyetlen párt kivéve, 
akik Bándorfalvárói járnak be. Ugyanakkor a 16 baráti hármas
közöl 4 olyan baráti kapcsolat van, akik különböznek lakóba*

tben van köztük 1 vagy kátlyUk tekintetében, kind a négy 

szegedi tanuló éa hozzájuk kapcsolódnak olyanok, akik a sze
ged környéki kisebb településekből vagy esetleg valaraelyik 

közeli városból járnak be. Az egyetlen baráti négyes is 

gyes* tagjainak lakóhelyét tekintve 2 szegedi, 1 aaikói, l 

tanuló pedig sándorfalvai.

10. az. táblázat* ЯИ^ШШИИйЬйЮ.
-SM

F б Arány /:'/lakóhely

86,ao80

Sáödorfalva 5 5,43

mkó 3 3,30
*

Ásotthalma 2 2,20

liódaezőváa árhely 2 2,20
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IX. a sárul táblásat* Д,

*
Fiú lényBaráti kapcsolatok basses

13páros 720

16 6 10

négyes 1 1

A4, azórau mellékletben található kérdőívvel felvett ada

taink alapján előeztíris tekintetik; át, hogy as általunk viás

sál t tamilók hány általános iskolából kerültek a kösépsikolá- 

ba. A 92 tanuló összesen jp icuionnozo altnianos xakoiaoan 

nult. A baráti párosok közül 7 esetben a kapcsolat mindkét 

tagja ugyanazon általános iskolába járt. A baráti hármasok 

között egyetlen olyat nem találunk, ahol mindhárom azonos ál

talános iskolába jártak volna. Ugyanakkor 4 olyan kapcsolat

a, ahol két tanuló azonos, a harmadik egy másik általá

nos iskolából jött. A baráti négyes tagjai mind különböző 

általános iskolába jártak.

A következő dimenzió, amely alapján mintánk eloszlását 

vizsgáljuk /amely igen fontos szempont további oreúnényeiuk 

értelmezésében/, a szülők iskolai végzettsége. Ezeket az ada

tokat a 12, számú táblázatban tüntettük fel.

is
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akik 6 általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkez- 

neki ss aa apák esetében több mist 2 'л-ot jelent, uz anyák 

esetében pedig több mint 3 v<*-ot.

A következő 13. ez. táblázatba» aat felöltük, bogy miként 

vie so nyúl egymáshoz a kát szülő iskolai végzettsége. A táblá

sat tengelyén találhat ék azok a házaspárok, akik 

lai végzettséggel rendelkeznek, hz az arány az egész populá

ciót tekintve 64 ,^-ot jelent, ügy értékeljük, ugyanis, hogy 

a fiatal aaociálio kapcsolatteremtésének fejlődésében lénye*

belül is ss apa és 

anya között felfedezhető hasonló és komplementer vonásoknak.

isko-

szerepe van a szülő mintának, s a

13. вз. táblásait LVSM§k

Iskolai

! И гiV»a
(0 Я

a általánosnál 
alacsonyabb a 20 1 00

Ш3 általános 1 21 3 14

fflszakmunkás képző 91 20 2

érettségi 5 4 1 360 m
|a|egyetem, főiskola 1 21 0 23

s 3512 663 9 29
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ZJ As irdfc-äO&öa és. л.

fámánк szempontjából fontos kórdós as, bogy a tanulók ál
tal megjelölt kedvelt tantárgyak listájában milyen hasonlósá
got tapasztalunk a baráti kapcsolatok tagjai között, 2a érté

kes adatként szolgálhat számunkra es érdeklődés hasonlóságá
nak megállapításához• Amennyiben a baráti párokat vizsgáljuk.

5 pár /25 %/

kedvelt tárgy, 10 pár ©setében /50 %/ 2 közös kedvelt tárgy,

tóben 1 közösakkor azt tapasztaljuk,

q azonos ér-találtunk olyan párt, akik 4 tárgyat jelöltek 

deklódéei területként, ütmek alapján megállapíthatjuk, hogy a 

baráti párok 75 $-ben mindketten ugyanezt a kát 

tárgyat szeretik. Izeket a közös érdeklődési körbe tartozó

több

áícok, mivel a baráttal együtt lehetőség nyílik a tárgyból 
dódó vitás kérdések megbeszélésére, s esetleg valamilyen kö
zös gyakorlati tevékenységre is.

A baráti

lyet mindhárman besorol
tak a kedvelt tárgyak körébe. 2»en kívül előfordul, hogy a
nál előfordul egy olyan tantárgy,

közös érdeklődési szférába tartozik.
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Az érdeklődési kör, Illetve a tevékenységi ozférák hason

lóságát konstatálhatjuk a baráti kapcsolatokon beltU a szak

körök, sportkörök és különórák látogatottsága alapján. Lát- 

kell, hogy esek a különböző tevékenységei-;, melyeket ál-

SB lapoz

zák a jé kapcsolatot, a későbbi barátságot, Illetőleg segítik 

a már meglevő kapcsolat elmélyülését. A közösön elért alkarok, 

ca együttes teljeei tsény nagy »értékben növelheti a bárót! 

kapcsolat vonzóerejét.

A baráti párok vonatkozásában ezen a területen a következő

eredményekről számolhatunk be. A párok 60 >;-Ъап 1 közös tevé

kenységi kört fedezhetünk föl, amely szakköri 

vékonyságét, valamilyen különórát, esetleg egyéb közös elfog

laltságot takar. A párok 20 л-е rendelkezik két azonos szer

vezett tevékenységi területtel. A baráti hármasok vonatkozá

sában le hasonló arányokról számolhatunk bet Itt 50 ;И*ш 

találunk olyan kapcsolatokat, ahol egy tevékenységi szférában 

mindhárom tag érdekelt.

Két közös tevékenységi körrel a baráti hármasok 25 Jó-s 

rendelkezik. A vizsgálatunkban szereplő baráti négyesnél 

egyetlen olyan tevékenységi területet találtunk, amelyben

mind a négyen együttesen jel^n vannak. 3Szen kívül találunk 

még olyan elfoglaltságot, 

tanulóra, de ketten-kettea közös érdeklődésből fakadóan egya

ránt résztvesznek ilyen tevékenységben.

sport
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tökeibetők, alvei előzetes elvárásunk aa volt, hogy a baráti

itáljtik azoknak a baráti kapcsolatoknak az arányát, amelyek-

*

az egész mintát tekintve a baráti kapcsolatok 92 ¥-ábon csak 

agyatlan közbe tevékenységi szférát találtunk, amelyben az
• A

gált mintánk 22 *■« pedig olyan baráti kapcsolatokat jelez.
köti

a
az iskolai tevékeny-ve zott, irányított, bizonyos 

séget kiegészítő elfoglaltságokra terjedt ki.
üzért

a
A baráti párok tagjai által felsorolt 

gefc listáján páronként átlag hát-két kedvelt elfog
laltságot találtunk a 20 pár 69 íjánál. Ez az
est :ielönti, hogy ezt a két azonos tevékenységet feltétlenül 
egymás társaságában folytatják a baráti párok tagjai, csak

zik. A baráti párok 25 ií-ánál páronként 3 azonos kedvelt i 

bcdidőa elfoglaltságot találtunk, 9 ?Wuk pedig 4 azonosat 
említett, régül egy olyan párt találtunk, ahol csak egyetlen
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75 %-uk 2 szabadidős elfoglaltságban mutat azonosságot. Kisebb 

nmk a 3 azonos szabadidős tevékenységet megjelölők. 

Szele aránya 25 l£-ot jelent.

arányban

3./ £».,.йШ.а

Ha azt vizsgáljuk, begy a barátok milyen tevékenység vég-
1, akkor as eredmény 

egyértelműen a tanulási tevékenyég oldalára húsa» a »érleget, 
/Ez természetesen csak as általunk vizsgált diákokra érvényes,

közben töltenek legtöbb Időt agymái

nek ki,/
ízért központi kérdésnek tartjuk a baráti kapcsolatokon 

belül a tanulmányi teljesítmény alakulásának elemzését. Bár a
vállalt, illetve bevallott 

pont a barátválasztásnál a társ tanulmányi eredménye, de ade-
diákok körében tudat.

taink azt látszanak igazolni, hogy ez mágia bizonyos szelek
táló tényezőként szerepel. Elsőként nézzük 

a tanulmányi átlagok eloszlása a vizsgált mintánkban A4, ez, 

táblázat/.

S, hogyan alakul
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14, uz, táblázat* r.:,

Tanulmányi átlag 
övezetei fő arány %

10,905,0 - 4,5 10

43,604,4 - 4,0 40

29,lü3,9 - 3,5 27

3,4 - 3,0 1 1,06

3,0 4,324

adat hiány 10,9010

100,00összesen 92

Adatainkat a tanév második felében vettük fel, A diákod

tól az előző félév tanulmányi átlagát kérdeztük. A táblázat

ban le ezek az adatok szerepelnek 5 övezeti« bontva. A táb

lázatból kitűnik, hogy legtöbben a 4,4 éa 4,0 közötti öve

zetbe tartoznak, amellett jelentős arányban találunk páro

kat a 3,9-től 3,5-i& terjedő övezetben is.

kinket a továbbiak során az érdekel, hogy milyen elté

rések vannak a baráti kapcsolatokon belül a tanulmányi át

lagok területén.
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15. ez. táblásat* 4 ШШыМхрЬ *тФ\ЦЩк

Ae eltérés mértéke tizedekben

01234679 14 £

baráti pá
rok ozás® 22353121120

baráti pá losi Ш 15£ Ш 1% % Ш Sä 9* íoos

A 15. az. táblázatban azt tüntettük fel, bogy milyen fokú 

az eltérés a tanulmányi átlagokban, ha összevetjük a baráti 
pár két tagjának teljesítményét. Adataink azt jelzik, hogy a 

baráti párok 75 ,’>-éban az átlagok eltérése 0 és 0,4 között 
mozog. Ez arra enged következtetni, hogy a diákok többsége 

olyan barátot válását, akinek a tanulmányi teljesítménye az 

övéhez hasonló, vagy csak kis mértékben tér el attól, termé
szetese n a tanulmányi előréméHotelben tapasztalható egybee
sés nem csupán a kezdeti hasonlóságból származtatható, hanem 

ebben szerepe lehet az aktuálisan fennálló kapcsolatnak is.
A baráti hármasok csoportjában a tanulmányi átlag különb

ségét úgy értelmeztük, hogy a két egymástól legtávolabb eső 

átlag eltérését vesszük figyelembe /16. ez. táblázat/.
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tekintjük: egyetlen és legjobb mutatónak a tantárgyi tel- 

Jeaitméuy, Illetve ez intellektuális képességek megítélésében.

Iában az osztályzatok olyan értékként szerepelnek a

lehet figyeljen kiviül hagynunk. Iíyll-Ítélésében, lyet

mind a diákoknak, mind a tanároknak még számosváuvaló,

képességgel rendelkezik egy adott tanuló, azon túl, am1 a

konkrét osztályzatokban kifejezésre Jut. ppen

csupán erre sz egyetlen mutatóra hagyatkoztunk, 

hanem próbáltunk más oldalról Is közelíteni a baráti kapcso

latokban tapasztalható intellektuális hasonlóságok, illetve

okok

ott ml

a>2#

ben még visszatérünk.

4./ ШМ

elsődleges szocializáló közeg milyen fontos szerepet tölt be 

a gyermek értékrendszerének, vlszonyulásreódjának, viselkedé

sének alakításában. Valójában a szociális környezettel kia

lakítandó kapcsolat mintáit, prototípusait először a család

ig a gyermek. íermószeteoen a minta követésének, 

a minta adásnak meghatározott belső median! 

rendje

ban tanulja

, sajátos
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Ute 1* igen bonyolult és nehéz feladat. A Jelenség természe

téből adódóan Jelen keretek között ad. 
probléma részletes elemzésével. Csupán arm válUUozhatunk,
hogy ebből a bonyolult folyamatból kleraelünic egy részmozza

natot.
Konkrétan azt a kérdést szeretnénk megvizsgálni röviden, 

hogy a különböző társadalmi helyzetű családok milyen szoci

ális helyzetű emberekkel, illetve családokkal tartanak kap
csolatot, s ezek közül melyek válnak mély, baráti kapcsoU-

am a kérdésre, 
hogy milyen Jelentőséggel bír a tanulók barátválasztásában 

a szülék társadalmi státusza, illetőleg a választott társ

tokká. Továbbá szeretnénk választ

Első lépésként nézzük meg a szülők fogUlkozása•társa

dalmi rétegződés szerinti eloszlását /17. sz. táblázat/.

it. sz. táblázat* д щйЩ ажШк,№ш№р

APA ШХАFoglalkozás
csoportok fő arány % fő arány %

33 36,00értelmiségi 33,8031
egyéb szellemi 32 34,9019 20,71
szakmunkás 32 34,90 13 11,20

6 6,90betanított 2,182

6 6,50nyugdíjas
H!23 5 5,50

adat hiány 3,272 2,18 3
összesen 92 100,00 92 100,00



- 9Ő -

as apák foglalkozás ягеrinti rétegződését vizsgáljuk, 

megállapítható a szakmunkás réteg túlnyomd aránya. Est

jd as

lernt dolgozók csoportja következik. Mintánkban szerepel né

hány nyugija« apa is /arányuk 5 %/t illetve szintén jelen

téktelen arányban képviseltetve vaunak a betanított munkások 

is /2,13 */.

Az anyák foglalkozás szerinti megoszlását tekintve leg

nagyobb arányú az értelmiségi réteg. Ezt követi

n az egyéb szellemi dolgozók kategóriája. Az apákkal ellen

tétben itt sokkal alacsonyabb a szakmunkások aránya. Ez után 

következik a betanított munkások csoportja, majd végül оgá

ti kevés eltéréssel az értelmiségi réteg,

szoro

szen alacsony százalékértékkel következtek a háztartásbeliek.

Az általunk alkalmazott kategóriák neu fedik teljes mértékben 

a mai magyar társadalom struktúráját, ce úgy véljük, 

tatás! feladataink megoldásához megfelelő infonaációt nyújta

nak. Ennél részletesebb kategorizálás tár túlhaladta volna 

éaünk érdemi részét.

-seк után tekintsük meg, hogy a különböző társadalmi hely

zetű családok milyen szociális szférába tartozó 

rlntkeznek, és ezen bőiül molyok tekinthetők mély emberi kap

csolatoknak.

ku-

el(

iborokkol é-

a kérdésre vonatkozó inionaáoioukat a tamaóktólAZ

szereztük, в így feltehetően némileg eltér attól a képtől, a-

a jelen helyzetben éppen az a fontos,



IQ/a. asása táblásat: i asulck társas karcaoJL&tal

4Társas I<U skapcsolatok ips i
ö

Вr 4*apa я a AÍfoglalkozású • a• Ü
X* оM aH H

13 21 315 10 29 17db 22
ártelixLaági

67,893,632,3 55 42 5,748,571

14 319 1215 7db 7 a
egyéb saelleni % 63,236,8 42,13«,8 73,7 15,810079

g19 13 2031 5db 25 12 7
I

15,640,6 62,5% 97 59.4a,975 37,5

2I 2db 2 2
betanított

100 100ICO10050

6 43 14db
nyugdija«

66,666,6fi 50 16,6100

6168 1204 51 34db 35 30

36,9 66,2532,6 13,0391,22 55,473,85! 36



Wb. tábláit. ■, Hi»,% frrtH, ä^släSsü.

Цal $

*
c 1 &

13 3X

3,23 42 9.7

П1 2 I
*-*
85,26 57,9 10.32
I

5 3&

15,6 9*375В

2910 8

Ю.&6 31,5 8.7
1 1
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18/c. számú táblázat* д а*Щ.бк tárgyé és baráti la^csolatal

Hang-
hely

llang-
bely Kapcsolat, laueMtalg % Barátság

83,60

esoaezádok 33,70

munkahelyen 31,50 
ki vtil

1.91,201. rokonok rokonok

küzv. munkatársak 73,85

66,25

2. 2.
3. munkahelyen kívül 3.

20,634. 55,40 4. kSzv.
tára

régi osztály- 18,50munkahelyi vezető5. 38,00 5*
társ

6. régi osztálytárs 

beosztottak
beosztottak 10,86 

8,70

Biunkahslyi 5,43 
vezető

6.36,90
32,60

13,30

7. egyéb7.
egyéb8. a.
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esteket « társas kapcsolatokat, hogyan látja és értékeli
« gyermek abbeu a családban, ahol ál.

A 18/a. számú táblázatban összefoglaltuk, hogy a Különbö
ző társadalmi helyzetű családok /apó foglalkozása alapján/ kik
kel érintkeznek, milyen csoportokkal tartanak kapcsolatot. A 

táblásat fejlécében olyan kategóriákat jelöltünk meg, amelyek
be besorolhatók a különböző emberi kapcsolatok, bég kell je
gyeznünk, begy ezen csoportok között bizonyos fokú átfedés Is

táinkbetséges, de úgy véljük, bogy ez nem befolyásolja 

lyes értelmezését. A jelen keretek között nincs módunk a fenti

táblázat részletes elemzésére, csupán néhány jellegzetes ada-

kzuttal tekintsünk el adataink társadalmi rétegek szerin-
a mintánkban szereplő csa

ládok milyen arányban tartanak kapcsolatot a különböző emberek
tlog . kbbes az

segítséget nyújt a lő/e. számú táblázatban felállított rangso
runk. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy »a általunk vizsgált 
családok legnagyobb arányban a rokonaikkal tartanak kapcsola
tot. őz az adat abbéi a tényből adódik, hogy az csáberők jelen
tős százaléka a nap több mint felét szükobb

ti felbontásától, iíézziik meg.

csoportjaival,

dl környezetben tölti.
A rokonok után a rangsorban a közvetlen munkatársak követ

keznek. Sa a tendencia ktilön-kUlön is érvényes mint az öt tár

sadalmi csoportra. Ennek nagyon kézenfekvő magyarázatát abban
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a tényben találhatjuk, hogy az embereк nagy százaléka a munka

helyén tölti a nap legalább 1/3 részét.

Azután a аж

• Az ilyen " érintkezésekre ", találkozásokra nyilvánvalő-

n kivOli kapcsolatok követ-a

an már több időt és energiát kell fordítani, mint azokra az

béri kapcsolatokra, amelyek az 

adódnak, z igy érthető, hogy a vizsgált populáció csupán 66,3 

/.—óban találkozunk ilyen jellegű kapcsolatokkal.

közvetlen

kzt követik a a

, illetve a lakóhelyi adott

atoknak. A következő csoport a munkahelyi vezetők kategóriá

ig Kall jegyeznünk, hogy ez bizonyos átfedést jelent

volt a

ja. Itt

bet a közvetlen laki#

itleg két helyen 1« szerepelhet ugyan

azon kapcsolata /pl. egy elnök éa egy főkönyvelő közvetlen 

munkatársakként, éa ugyanakkor mint munkahelyi vezetők ia kap

csolatban vannak egymással/, iliaea bizonyltja jobban ezt a 

feltevésünket, minthogy a legnagyobb arányban az értelmiségi

zotő

réteg tart kapcsolatot a munkahelyi vezetőkkel, mert közülük

kerülnek ki a legnagyobb «fényban a vezető beosztásban dolgo

zók, a igy a kapcsolattartás egyben a közvetlen munkatársak

kal tartott kapcsolatot ia jelenti. Kisebb arányban tartanak

az egyéb szellemi

dolgozók illetve ffnk .
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a hatodik helyre körül-A régi oeztálytáreök а
пек. A betanított illetve nyugdija« rőt egt 31 eltekintve а 

site három kategória mindegyikében а ада Iád ok közel 40 yS-e tart

:.-,5г-лtonen sofrőle tényező befolyásolhatj« a régi iskolai kap-

oeolatok továbbélését. Esen adatoknak most

vonhatunk le egyetlen
adat alapján. Annyit e»ónban feltétlenül aeg kell jegye: 
hogy a gyerek baráti kapcsolatainak alakulásában lényeges té
nyezőként szerepelhet esüleik viaaonyolása korábbi iskolai kap
csolataikhoz,

A® utolsó előtti helyen /7./ szerepelnek a beosztottakkal 
tartott kapcsolatok. Itt nyilvánvalóéit, arról van szó, hogy a 

mintánkban szereplő személyek nagyobb hányada /62 %/ alkalma
zott, illetve beosztott e csak kisebb réteg vezető beosztású. 
Ilyiuódon a vizsgálatunkban szereplő szülők 23 . ~ámk áll mód

jában kapcsolatot tartani a beosztottakkal.

*

kapcsolatok kór© /lö/в. számú táblázat/. A vizsgálatunkban 

replő családoknak lényegesen kisebb arányban vannak mély bará
ti kapcsolataik, mint általános jő ismeretségeik. A baráti kap

csolatok legnagyobb számban a rokonok köréből kerülnek ki, akik 

valójában пеш ónként választott kapcsolatok, 
natkosánban eleve adottak egy oealád életében.
A munkahelyen kívüli ismeretségek fele baráti kapcsolatokat je

lent. A közvetlen munkatársakkal kialakított kapcsolatok ugyan-

bizonyos vo-
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ekkor esek minden harmadik «гу negyedik eaetben jelöniének ka
rát! kapcsolatot*
A régi osztálytársakig! fenntartott kapoeolatok fele baráti 
kapósólatoknak tekintkötő. Igen kis arányban találkoztunk vi- 

aaont olyan baráti kapcsolatokkal, atrielyekben munkahelyi
tők barátságot kötnek beosztottjaikkal* Sermészetesen esnek

gában a státusa különbségekben, hagyó rá za tát nem csupán és
az eltérő életvitel, gondolkodásraód, értékrendszer stb, te

rületén kell keresnünk.
(isszegezve megállapíthatjuk, hogy a fiatalok általában olyan 

kapcsolattartási mintákat és szokásokat tanulnak a családban, 
lyek osak igen korlátozottan engednek meg uj kapcsolatokat*

A fiataloknak a legtöbb családban nincs alkalmuk átélni azt, 

hogy miként asszimilálhat és építhet be egy családtag uj ba
rátságokat a család életébe anélkül, hogy az a család integrl-

Továbbá a fiatalok azt tapasztalhatiák a felnőttek társas
világában, hogy társadalmi rétegződés, anyagi helyzet, valamint 
a műveltség hasonlósága alapján választanak barátot, e hogy

так. Kevés olyan kapcsolatról szerezhetnek tudomást, amely két 
eltérő társadalmi helyzetű ember között jön létre*

A mintánkban szereplő baráti kapcsolatok 70 ;»-áb*m azt ta

va gy hasonló társadal
mi rétegbe tartoznak, в csupán 25 л-ban találunk olyan baráti 

kötődéseket, ahol egymástól nagymértékben különböző társadalmi

pasztáituk, hegy a barátok szülei
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e lóim z kapsaolódó életmód, a nyesi helyzet, Ízlés, érdeklődési
a szülők gyakran direkt földiában kifejezés- 

jtttatják a fiatalok előtt, hogy lehetőleg olyan barátot 
válasszanak, akinek a szülei hasonlóan élnek mint ők, hasonló 

pozíciót foglalnak el a társadalomban, /ki probléma elemzésére 

még az interjúk

.
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С/ A barátod aaemélyiflóg.1egyelnek hasonlósága

W wiífoüffiü х,&М№.&к2>.*

Az elméleti bevezetőben említést tettünk ásókról a hipotó-
illatve a barátság magyarázatát 

a barátok között különböző területeken megtalálható hasonlóságok-
zisekről. lyek a t

ban vélik felied» sni. Más elméletek ugyanakkor a
tendenciák heneeulyoaásáre törekednek. Jíéaallk 

ját mintánkban a fent megjelölt aégy területen milyen mértékű

azt, hogy aa-

hasonlóság tapasztalható, a hol találunk inkább jellegzetesen

Mint ahogyan azt ;aár a módszerek bemutatásánál elmondtuk,
tulajdonságból álló listátvizsgálatunk

adtunk minden tanulónak. Ar»a kértük ókét, hogy jellemezzék
gukat a megadott tulajdonságok alapján egy Ötfokú skála segít-

a barátaikat jellemezték 

melléklet/

A kérdőíven szereplő személyiségjegyek hat tulajdoneágnynlábba

gégével, majd egy másik alkal

aJ társas-közösségi viszony, 

b./ ericőlos-életelvek, 

o,/ érzelmek-nktivitás-ekaxet, 
d./ intellektus,

*

f./ külső jegyek.
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Qgy-«gy tulajdonságban tapasztalható

a tulaj-

A későbbiek során

lonaá.aaya lábokkal dolgozunk. Adataink

szában különösen nagy segítségünk re volt a foldol-

ságból kiválogattuk azokat« amelyek túlságosan szélsőséges ér

tékeket vettek fel, vagyis a tanulók 

mértékben jellemzőnek Ítélte /a Így ötös 

egyáltalán

kével válaszolt, Ezután oaak azokat a jellemvonásokat tartottuk 

lyeknél aa ötfokú skála mentén közel egyenletes elosz

lást tapasztaltunk, kát kővetően a már említett bat tulajdon»- 

ság-oeoportba soroltuk be a meglevő személyiségjegyeket*

A feldolgozás során a következő lépés volt a különböző 

jellemzések közti távolságok kiszámítása a tiOajdonságnyalá- 

bok szerinti csoportosításban,

..nnek megfelelően összehasonlítottuk a barátok önjell 

zéseit, as egymásra adott jellemzéseket,

jelölte/, vagy 

találta jellemzőnek, e Így a skála egyes érté-

mest

a társjellemzé

seket, valamint kiszámoltuk az önjellemzésük és a társ jellem

zések távolságát is.

A távolságok számításához többféle eljárás állt rendelke

zésünkre. Esek közül ml az Euklideszi távolság számítási mód

szert választottuk, molynak alapképlete:
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1
2

*1 *

/Croabach, 1956» AltrocM, 1961; Uymood, 1948,1949; Hastorf, 

1952; Oege, 1953/.

A különböző tulajdonsógnyalábokbon a» önjellemzések távol
ságát ylzBgálva /19. számú táblásat/ minden baráti párra vonat
kozóan külön feltüntettük a távolságok pontos mértékét. A to
vábbi

keket 4 kategóriába soroltuk. As első öreaetbe tartósunk ások
, akiknek "távolsága* а О és 2,5 közé esik. Est a kate-a

góriát a ’'nagyon hasonló* oimkévol jelöltük. A következő kato-

5 közé esik, est "hasonlóik" csoportjának neveztük el. Az 5 és 

7,5 között található távolságok alkotják a "külötíbözőek"
portját. Végül a 7,5 és 10 közötti távolaágértékeket a "nagyon
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A* önjellemzések közötti távolságot vizagálva /1.
a

nak. A baráti párok 75 5*-a tartozik а hasonló, illetve nagyon

kst követi kis eltéréssel az intellektuális .laknak terülc-

*

a
• libben a tu~

lajdonságnyalábban a baráti párok 60 $&•* tartozik a haeonló ih
letve a

A

a
• illetve nagyon hasonló jegyeket» és 55 % különbö

zőséget jeles ezen a területen.
Ha az ош^ошШп-акати jegyek szféráját vizsgáljuk, ak-

hasonlónak. A további Ш5 % a különböző, illetve a nagyon külön-

hasonló illetve nagyon hasonlóak csoportjába, flilönböső a külső

jegyek értékelése a párok 55 ;>-a, s nagyon különböző szintén

35
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bizalom, önértékelés, az intellektuális, illetve morális jegyek 

vonatkozásában a barátokat inkább a hasonlóság jellemzi. Ugyan

nál nár egyaránt jellemző a barátoloa a hasonlóság 4a a különbö
zőség. Az emocionáliB-űkareti jegyek területén, valamint a külső 

tulajdonságok vonatkozásában a® eltérés, illetve a koi^laswentó- 

ritáa jellemzi a baráti kapcsolatokat.
A T ttnv9.Átui,\f távolságát

4a 2. számú grafikon/ a legkisebb távolságot a táaBaa-k3aösflé- 
st± viszonyra vonatkozó tulajdonságnyalábben tapasztaltuk. Itt 

a baráti párok 70 $U* a haaouló, illetve a nagyon hasonlóak cso
portjába tartozik. Jelent éktelen eltéréssel következik a hason
lósági sorban az intellektuális tulajdonságok csoportja. Ebben 

a tulajdonoágoeyüttoeben a baráti párok 65 S6«ä hasonlónak noné- 

haté. A morális Зе^тек csoportjában a párok 60 J6-* mutatkozik

/20. számú táblázat

baoonlómk, illetve nagyon hasonlónak.
.tkozó tulajdonságcsoportban már változik a hely*, 

zet* a párok 30 $-a mondható hasonlónak, Kig a további 70 % a 

különböző, illetve nagyon különböző kategóriába sorolható. Még

a tárajellemzések 8sa- 

szo vetése alapján, az epo^opf^s-ekaiati jegyok területén. Itt

kevésbé hasonlítanak a barátok

a párok 15 S&efc mutat hasonlóságot, 50 $ különböző, 35 %

pedig nagyon különböző.
A külső jegyek csoportjauak összehasonlitáaa során nyert 

aéatok alapján látható, hogy a párok 35 ‘«-a mutat hasonlóságot, 

a további 40 % különbözik, illetve a párok 25 nagyon külön-
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.tkozó tulaj

donságok torén az önjellemzések alapján a legkisebb távolságot
mértük, ugyanakkor a társjelleiazéaek szintjén a távolság »okkal 
jelentősebb volt már a baráti párok tagjai között. Síivel

tölta
be a személyiség fejlődésében. A középiskolai évek elején a

boték fel. ippen ezért gyakran hajlamosak ezek a fiatalok túlér
tékelni, vagy alulértékelni magukat, továbbá hasonlóképpen bi
zonytalanok a társ megítélésében is. A kialakulatlan énkép, az

a

mivel a korábbi eredményeink alapján úgy találtuk, bogy a diákok
az intellektuális jegyekbentartják

eredményeket valamint as intellektuális tulajdonságok csoportját

a baráti

a területen. Mind
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litási szint vonatkozásában a baráti párok nagyobb részét a ha-
• té

rülőt en tapasztalható hasonlóaág egyenes arányban változik a
*

van ássd, amiéi inkább hasonlítanak a párok a morális jegyek
netkozásáben. Kyilvánvalóan arról van szó, hogy az erkölcsi nor-

párokra a hasonlóság ás a különbözőség, addig a társjolleszé- 

sek szintjén a párok ?0 $-a hasonlóságot mutat, Ki okozhatja 

ezt a jelentős eltérést a két szint között?
A magyarázatot abban látjuk, hogy a társas közösségi viszony 

tekintetében van egy nagyon jól érzékelhető
van szó, hogy pozitívan,ellő- 

rően értékelik azokat a tanulókat az osztályon belül akik
ssoeiálieabbak, jobb a szervezőkészségük, gyorsan teremtenek

társakat sokszor elmarasztalják, perifériára helyezik. 3enaé- 
ea az elvárás fokozott mértékben kerül előtérbe,

araikor a barátok a társat értékelik, mert jelentkezik az az
igény, hogy a hozzájuk közel álló emberek sind inkább felel-
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am&ra e baráti« vonatkoztak, i-hogy a jellemzések
a

ben a tulajdonaágcyalábban. Ez a tendencia kevésbé érvényesül

as önjellemzésekben, ahol csupán a barátok 45 tautet hason- 

lóságot. Es a kép inkább jellem! a valós helyzetet. Ugyanis
ha esőket as aoato&at összehasonlítjuk a szociometriái kcruo-
ivbol nyert mutatókkal, valóban azt tapasztaljuk, 

lók közel fele 

látnak,
lasztanak. Ugyanis csak ilyen módon lehetséges, hogy a külön-

trial státusa emberek ne egymás-
beim.

а

eltérő rétegből vd-e sajátjuktól telj'

böaó asoclnbilitéeu ée ocooi 

tói elszigetelten klikkekben éljenek
A következő terület áss emocionálie-akarati tulajdonságok 

csoportja. Mind as önjellemzések, mind a társjellemzések szint

jén csupán a barátok 15 >>-® mutat hasonlóságot esen tulajdonoág-
nyalábban, yelt ételesésünk szerint ennek az lehet a

a baráti kapcsolatokon lelüli emocionális történések 

megfelelő dinamikája leggyakrabban úgy működik, hogy abban a ba
ráti párok tagjai шиз teljesen

ta,

nah részt* Úgy véljük, konfliktus indikátora lehet 
például a baráti pár mindkét tagjának emocionális túlfűtöttsége,

itleg mindkettőjük határozatlan döntéseket halogató tu

lajdonsága. Easel állítjuk azt, hogy as ilyen jellegű 

rét©ároknak nines létjogosultságuk, csak azt jelezzük, hogy ke
vésbé gyakoriak mint ások a kapcsolatok, amelyekben a borátok

ocioaálie-akarati jegyek vonatkozásában komplementorek lies
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letve kiilönbösőek.

A «

a

arról lebet szót hogy a külső

kulásábaa* alnt a belső jagyek. Beért nines lé«y®©w» hangsúlya

a

.*

Sütőn hasonlónak bizonyultak, Ide tartozik as ‘ónjellenzvmk salát

áét tekintve a párok 30 , -a, a társáelle&sések alapján pedig a

barátok 35 £-«•

• a

ben külSnbösőnek tekinthetők# Bbbe a csoportba tart ősik a aia- 

ta 25 Jfcei# ama ót baráti pár as óujallansáaak saint jón, sala-
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két о
ázek alapján aegállaxftható, hogy a vizsgált baráti kapó só

ja liens ő kizárólagosan a személyiség hasonlóságalatokin

Továbbá bizonyos baráti kapcsolatokra jellemző az, hogy a

kapcsolatokat is, ahol a vizsgált tulajdoneágcsoportok nindo- 

gyikében különböznek a baráti párok tagjai.
azt a problémát t

a
percepció a baráti párok társórtékelésében. íégállapltható, 

hogy a barátok 65 *-* hasonló mértékű "távolságot" mutat ön-

esetében azt tapasztaljuk, hegy amennyiben például az önjel
lemzéseikben a hasonlóak csoportjába tartoznak, úgy a társ-

jelleméseikben is a hasonlóak kategóriájában találjuk ólet.
Csupán kisebb arányban találunk olyan baráti párokat, amelyek 

az önjellemzéseik, illetve a társ jellemzéseik szintjén jelen

tős távolaágkülönbeéget mutatnak. Hozzá kell tennünk, hogy
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19. sz&su táblázati A baráti jaágofc övJ.qU^ssáaéraX

Társas K*fc81ee iarzeloek latéi- Gabim- Külső
közössé- életei- aktivi- lektue loo, öa- jegyek
gfi, vi- vek tás értáko-
BZOSff

Tulaj
donság
csopor
tok lés

4,583 5,132 6,011 5,000 5,911 0,0621.- 2.

5,475 5,171 7,232 6,180 4,235 9,2743#— 4.

6,481 6,743 5,831 2,531 2,6715.- 6. 2,628

5,359 5,123 6,125 4,729 5,783 4,7297.- 8.

6,633 4,684 6,951 5,000 4,471 8,0809.-10.

1,732 2,000 3,131 2,841 2,823 2,00011.-12.

3,464 2,000 5*008 3,334 3,461 2,44913.—14.

15.-16. 6,481 4,915 7,115 6,119 5,382 9,000

5,745 5,612 7»®91 2,000 7,545 4,85117.-18.

2,000 1,813 5,231 5,000 2,674 3,16219.-20.

5,612 3,016 5,861 2,498 5,000 6,55721.-22.

5,568 4,531 6,733 2,813 3,825 5,74523.-24.

25.-26. 3,606 4,851 1,431 4,117 6,6334,249

27.-28. 5,131 5,328 4,231 9,5915,477 4,289

3,606 4,351 8,911 7,851 4,779 7,55029.-30.

31.432. 4,000 6,131 7,128 6,613 5*211 7,280

3,162 4,913 5,702 2,231 4,801 8,06233.-34.

35.-36. 6,083 5,615 5,182 2,643 7,2112,000

5,916 3,241 4,937 4,245 3,131 i,40337.-36.

4,899 6,312 7,282 6,14139.-40. 3,801 5,745

4,79 4,53 6,15 4,25 4,29 6,302átlag
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20. аашэи táblásat: Л Sftg&kМШшÍéOk ШШЛЛШкШОЛШ

Társas МЗДм «ravelraek Intel» 
köatfJaeé- életei- aktivi- lektue 
gi vi- vek 
saorsy

Gnbiza- Külső 
1®, ön- jegyek 
ortóko-

Tu la j - 
donság 
csopor
tok

táa,aka-
lóorőt

6,056 6,351 7,328 6,000 7,3281.- 2. 3*000

6,000 5*612 6,981 6,743 4,359 8,7183**" 4*

4,472 2,000 7,432 3,464 7,483 2,2365.- 6.

8,714 5,132 5,817 4,359 7,616 2,0007.- 8.

5,916 4.Q13 7,938 5,131 8,307 3,3349.-10.

2,236 4,131 4,351 2,000 3,317 4,12311.-12.
C-.

3,000 3,325 4,528 3,816 3,606 5,00013.-14.

15.-16. 7,416 6,923 6,851 7,128 6,856 5,231

3,162 5,019 7,987 2,498 8,307 6,55717.-18.

19.-20. 2,000 2,247 5,012 3,801 2,828 7,115

4,872 5,119 5,725 2,643 5,916 8,06221*-22.

23.-24. 5,292 4,831 3,831 4,117 5,745 7,550

25.-26. 3,162 3,377 5,427 6,403 5,568 6,618

3,646 5,226 7,861 3,241 7,483 9,27427.-20.

4,243 4,714 7,699 7,091 8,000 8,71829.-30.

4,243 4,829 8,156 5,916 6,367 4,00231.-32.

33.-34. 3,000 4,002 7,937 2,000 8,888 4,831

35.-36. 2,236 4,000 5,134 2,813 4,503 6,916

3,000 4,613 6,283 4,937 2,000 5,82637.-30.

4,796 7,020 7,749 6,083 6,000 5,10139.-40.

átlag 4,41 4,66 6,501 4,39 5,96 5,91к
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álnál régebbi baráti kapcsolatról van esó, &mál inkább mer 

egyezik az ünjalleiazóaak távolsága a tárojelleazések távolsá

gával.

2./ ЖИМАШ

A baráti kapcsolatok tartalmi
szférának Ítéltük aa érdeklődési területok vizsgálatát.

la érdeklődés egyrészt meghatározza a közösen végzett tevékeny-
kU elöli

a
ideát.

la
tokát a tevékenységi körök, Illetve a kedvslt tárgyak vizs
gálata alapon. Lseket az eredményeket elleaorlzaük és újabb

>•
Ц *

segítségével végestük. ímüdbösé /100 féle/ foglalkozásokat

I

foglalkozásokat a köaüe jegyek alapján csoportokba, katogórl-
a kategóriák kíiaötti

imaouló és eltérd vonásokkal foglalkozunk.
a kategóriák s következek:

a./ esztétika - kézügyesség,
W Bűvészetek,

o./ irodalom - nyelv,
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d./ ssociállogondozáa - nevelőn, 

о./ termeszei - földrajz,

f./ kémia - biológia,

£•/ aat tika - fizika.

A csoportok végleges kialakítását megelőzően !шзоо1<5 módon 

jártunk ol, mint a ezemájyiaőgtula.jdonságol: 
a felsorolt 7 csoport

tóben. Ugyania

foglalja magában a kérdőíven naeiep- 

ló foglalkozások teljes listáját. Aa olyan szakmákat, vagy
pályákat, amelyeket egyértelműen mindenki választott /azaz 

4-oa vagy 5-öa értékkel jelölt/, illetve amelyeket egyórtel* 

miien mindenki elutasított /Így 1-es vagy 2-os értékkel minő* 

sitett/, azokat tartottuk elég lnformtivmk a későbbi 
vizsgálódásaink szempontjából, s szórt kiemeltük a listából.

xt követően az egyes foglalkozás csoportokra távolságot

vei. Adataink feldolgozását szárait ógópes progremBaü végeztük.
A távolságszámításokat és összehasonlitáaokat 3 szinten vé
geztük* az ö aj ellenzések, a Unej ellem® Ősek, valamint ez ön
ős társjellemzések eredményei alapján. A barátoktól kapott 

válaszokat ezen a területen Is kát csoportra bontva dolgoz
tuk félj külön a baráti párok s külön a baráti hármasok 

rediaőnyeit. bőgjollomőbbnek a baráti párok foglakozásokra vo
natkozó önjellecísőöolnek erodaányeit találtuk.

PáltÖntöttük minden baráti párra vonatkozóan a távolságok 

pontos őrtékát, foglalkozás csoportok szerinti bontásban
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kében e kapott értékeket azintén besoroljuk 4 kategóriába, a-

esik/, ©gy hasonló csoportunk /távolságérték 2,3 és 5 közé 

esik/, е<зу különbözőnek silnóeiSett csoport /távolaágérték >
•tt ceoport /tó-

volságérték 7,>10/.
t hogy a különböző

« 4 kategória «sutén /3« számú grafikon/*

m&kún foglaló foglalkozási csoport /70 Sí/* As Irodalommal és

. ~a válaszol úgy, hogy a barátjához nagyon hasonló illetve ha
sonló viszonyúidat mutat, 40 >e pedig különbözik. A szociális

s
olyan válását ad* hogy eszel viszonyulásuk ehhez s foglal

kozási területhez nagyon hasonlóak illetve hasonlónak uondha-
tó.
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áai. í&aáiSaaaA 30 ft viosonyul boaoolc taódoa esen foglalkozá

sok körábes, « további 70 £ kttlönfeöaik ktílbubiísik*

hasonló kép xujzolodik ki о sjatomtüaa-flaika кого oaoporto-

biüuató foßlalkoaieok voaatkoaáeábaa 1«, Itt csupán a párok 

15 £»• mutat Lasonló viszonyulást, a további 75 $ külőnbbaik, 
ülstva 15 % nagyon különbözik as osan foglalkozásokhoz való 

viszony tokiutat óben.

Adataink tükrében ueaúllapitbató, a barátok órdeklő-

kürükben, aaelyek ftiggatlenek konkrét iskolai tantárgyaktól.

ti»L inkább a szabadidős» programok tartalmasabb eltöltését erod- 

í-sényoabatik, a kovéabá kötödaak as iskolai tanulási tevókauy-
kö retkestat ni, hosjr a baráti

soul ósúgok dominálnak, amelyek lob* tóvá teesik a aaabedidó kö
zös tevékenységre alapesett eltöltését«

5 SZEGED =

4
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21. száma táblázati Л

kémia mat. művé- észt6- tenné- iroda- ssoei-
bioló- fiz. szátok tika azat

kézü-
cjyeuecü rajz

írdek-
áU>

föld- nyelv gondozás 
növelés

lö-
1a- deal ßia
ráti kör

■*»

0,231 7,648 3,317 7,211 5,047 4,472 3,4041.- 2.

5,651 6,752 7,483 3,404 2,913 5,477 6,1723*- 4#

4,092 5,847 5,477 6,325 3,951 2,000 2,2365.- 6.

6,172 7,195 3,464 4,472 2,000 4,667 3,1627,- 8.

6,571 4,512 7,000 5,000 3,742 3,162 3,9519.-10.

2,913 4.C67 2,236 3,742 4,472 6,485 4,00011.-12.

4,385 5,101 4,472 2,000 7,160 3,464 3,10513.-14.

6,981 7,002 3,742 8,944 5,777 2,913 6,98115.-16.

7,168 5,477 3,000 4.399 4,899 2,236 5,09917.-1G.

5,622 7,403 3,105 5,099 3,000 5,477 4,39919.-20

5,743 5,326 6,401 3,000 6,481 2,236 6,19121.-22.

2,436 5,326 2,0003,951 6,191 4,00023.-24. 4,399

4,263 5,292 3,162 4,243 0,062 6,481 5,47725.-26.

7,976 6,481 3,000 2,236 4,583 3,000 4,66727.-28.

3,521 8,102 3,317 2,236 6,203 3,162 5,38429.-30.

6,703 7,000 3,464 4,243 5,292 3,95131.-32. 5,292

5,304 7,403 3,873 6,916 4,000 3,353 8,94433.-34.

3,853 5,914 4,000 2,646 6,743 7*000 2,23635.-36.

4,000 2,646 3»6o6 5,019 5,385 2,4496,71337,-33.

7,341 5,099 3,742 4,690 5,292 4,263 4,47239.-40.

6,144 4,390 4,450 4,830 4,340 4,4305,965átlag
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' ■" i. ^
adatok

slat ttáx a módszertani fejezetben leírtuk, ehhez a aondaevá-

moat

ti vomtkOAáflüit Megtalálhatjuk Gáapárné Sauaer iva /1576/

A különböző értékszfórákban az egyesé én eltéri tenden
ciákat a baráti párok adatainak üaeaataaeonUtáea alapján fog
laljuk össze.

A oatftlád, ottken, 
pott eretaóoyekrul általában megállapítható, hogy ezen érték-

gaa gyakorisági ártéket autót. Mánkat ezúttal főleg az érde
kel , bogy о baráti kapcsolatokon belül hogyan alakul az Ззеа-

56**ám Jellaazó a család, otthon, nevelés kérdéseire vonatko
zó mondások preferálása. Got ezen párok körében az elfogadás 

»értéke le
A barátok további 40 ,^-a páronként1 üssnehaeonlitúoban 

szintén hasonlóságot »utat: mindketten pozitívan viazonb'ul-
n«k ezen értékek köréhez, csupán az elfogadás aért ékében ven
különbség közöttük. A párok 10 .^ánál tapasztalhatjuk azt,

az

értékkíírt.





t%иI
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tevékenység. Jzzel uágyarazhető иг, hogy a barátság konkrét 

tartalmát telist ve ,;öspoati értékként szerepel a tanuláshoz,

a
A következő értékszféra a beosületeaség, őszinteség kör*.

aitiven viszonyul ehhez az örtékkörhöi. további 15 % szintén 

preferálja az értékek azon osoportját a eltérés a páron belül 
csak a positiv viszonyulás mértékében Jelentkezik. A baráti

a pár egyik tü
köréből. Végül 25 % azoknak aJa választ a uordáaok

választ ezen

értékkörbél. kegáliapitható tehát as* hogy a baráti kapcsola
tok Jelentő» hányadában lér,,ege» ée centrális értékként sze
repel a oeceületeoseg, őszinteség kérdése, illetve az ezen ér-
tókkörhöz való pozitív viszonyulás, Maek az adatok megerősítik
azt a korábbi megállapító*!unkát, mely szerint különösen leányok
esetén a barátság egyik fontos feltétele az őszinteség.

As értékek különböző szférájához vsad viszonyulásokat pá
ronként összehasonlítva megállapítható, hogy a legnagyobb bi- 

:,üuysaxfcaságot ts a leg,;!seou összhangot as as önértékelés és
az életcélok, életelvek kérdéseire vonat-e »

AZ

roeitik az előző elemzésünkben kifejtett megállapításunkat. 

jJiimz mmonlmu az élet elvek s életcélok körének megítélésé-
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ben tapasztalható értékkülönbségek abból adódhat пек, hogy tsz

№ életkor /korai ifjúkor/ a személyiség belső és kUlső vi
szonylatában nagy változások és átalakulások szakasza, aiaely- 

beszélhetünk kikristályosodott áletelvekről, én

életcélokról, de 

sMbiatjéis/ arőteljaeea foglalkoztatják a tanulókat« ábben
életszakaszban a ezeaélyiaég fejlődésének ere duóidéként bi
zonyos “olkötelezésin fázis isegj ele nos érül beasélhetünk, aad- 

kor aa egyén аж életeivel ée életcélok egy megbatározott ktf-
igpróbál azok szerint élni, másokat pedigrét választja a

“kirekeszt“ vagy közömbösen fogad« búból következő»», bogy
az életcélok, életelvek mint értékek 

vagy másként "közös nevezőre“ hozott területei a baráti kap

csolatnak, mint például ft tanuláshoz való viszony.
Аж eddigi elemzésünk során a positiv választások eredmé

nyeivel foglalkoztunk. A továbbiakban vizsgáljuk meg milyen

olyan összehangolt

aek összefüggéseit illetően« A vizsgálat esen szakaszában a

dáat, amellyel
A feldolgozás menetében azokat az adatokat tüntettük fal, 

amelyek a negativ választásokban tapasztalható páronként! ha-

táblázat/« hsuttsl 
a pozitív és uatí»tiv választások összefüggéseinek páronként!

Ha arra a gyakran elhangzó kérdésre szeretnénk választ
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Caolátoknak közvetítő, »áttét«lenen" érvényesülő hatásuk 

további vizsgálat tárgyát képezhetne as a káráé©, hogy vajon

repet töltenek be, Továbbá vizsgálódhatnánk abban as irányban

egy baráti k&poaolatn&k, illetve hogy hosszabb, tartás kapcso

lat feunálása során milyen változásokon mgy keresztül a 

rátok érték és
basznál tűk ki a mondás választás

ban, raint módszerben rejlő számtalan lehetőséget, d© jelen

zsére volt módunk, Tovább vizsgálódunk abban az irányban, hogy

ilyek a pár mindkét tagja számár© 

ambivalens értőket jelülnek, ahol a pozitív ős negatív dlmen-
lyek azok a területek.

a
eltérő jegyeket találunk 9 baráti pár két tagjánál, 
tok feldolgozását egy külön tanulmány keretében kívánjuk be
mutatni.
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táblásat! 9АРДЯ;^^>,{каа^Ш,
йтмШзШШ, ^нййятйИш**» ы

Egyik vá
lasztja

A pér »síiktíindfcetten 
választa
nak külön
böző sárt.

Gyakorisági i'.ilndkatton 
mutató választa

nak azonos
sért ékbea

tóonáés- 
válaaatá- válaazt

ШШ

A. Család, ott
hon, nevelés 10 %40 %50 % 0

B, Ozereleia, bá- 25 % >0 * 10 %35 *
t

0, Barátság, 
emberség 65 % 5 %30 % 0

25 #JD, iOizömés 20 & 25 £ 3o s&
20 %3, Munka, küzdés 35 %20 % 25 %

7, Tudás, tudo
mány 30 % 40 3S 3o * о

40 * 20 # 25 $15 #őszinteség

H. önértékelés. 20 % 15 * 35 SS 30 %

I, 4 letcélok 25 SS 20 jé 40 £ 15 SS
X, .letelveк 45 $ 10 %20 SS 25 %

■"—"■■■ —
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■ 23. számú táblázat: A nu,:4tiy.
összehasonlítás alapján. Ifoadá

z
aatáa IIööaE

A pár egyik
tagja sem
választ

gyakorisági 
naitató

Liadkeiton 
választa
nak azonos 
mértékben

ágylk vá
lasztja 
a Kásák

кduókat ten 
választa
nak külön
böző márt.

kondás 
választások 
tartalmi köre nem

A* Család, ott
hon, nevelés 50 $15 * 35k5 ■ '#

B. íiaerelem, há
zasság, nemek 30 % 15 Sí25 5& 30 %

0, Barátság,
emberség 55 %40 Sí5 £ 0

30 %£>• Közösség 20 Sí 40 % 10 %

&• kunka, küzdés 35 Sí 15 %15 Sí 35 56

P. Tudás, tudo
mány 10 %15 Sí 45 Sí30 %

G# Becsület,
őszinteség 20 %30 * 25 Sí 25 5*

H, önértékelés,
becsvágy 35 % 15 5615 Sí 35 Sí

I. életcélok 15 # 5 #35 P 45 Sí

30 %X. Hetelvek 15 Sí15 S« 40 %
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а»Л

dalról bemutatták a barátságot* do több ponton - a uédaaer 

játcsoágaiból eredőéа - volt add kitárni bizonyos, témánk

le kout roll álul, ->ppea estért úgy Ítéltük

.«Ügetés lefolytatása* As Interjúkat úgy oaorvéstük meg*

a
rok tagjai* majd kösösea értékeltük annak tapasztalatait.

elesésének banutatására* csupán néhány olyan kérdésre 

tatunk rá.

tok beled világáról alkotott képünket, Eapeaatalataiakat as

jrt/

a küsóplakólai tanulmányok kesdetén aservesédő kapcsolatnak

»ly az adott konkrét barátsággal szemben téaasstott büvo-

* *

határozott, jól körvonalazott válását. A beszélgetése*
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раз-, tala tál azt mutatják. a
so évében történő barátválnsztáeok sok esetben egyéni és tilla
tos választások, de motívumai és értékelő szempontjai még nem 

teljesen és mindenkinél épültek be a kognitiv szférába.

tokát összehasonlítva - az interjúk során kapott válaszok «De
rében - megállapítható, hogy az utóbbi barátságok tartóira nab-

bak, mélyebbek, sokszínűbbek. A személyiségben ekkor lerajlé 

nagy változások * ilynek egyik lényeges szférája az értékrend- 

szerben történő átalakulások - hatással vannak a baráti kap
csolatok szerveződésére la. Hsek az egyénben végbemenő válto-

esupáa a középiskola elején "uj alapokon» szerve
ződé baráti kapcsolatokban tükröződnek, 
tők az általános iskolában elkezdődő a a középiskolában foly
tatódé baráti kapcsolatok újra értékelésében és tartalmi át
formálásában. Számos korábban kötött barátság képes megújulni 
és túlélni ezt a kritikus periódust. Ugyanekkor épp az in
terjúk során nyert tapasztalataink arra engednek következ
tetni, hogy azok az általános iskolai kapcsolatok, amelyekben 

valamilyen oknál fogva nem képesek a barátok a kapcsolat bel
ső világának "átalakításéra", a saját ragokban lezajló és még 

jelenleg is zajló választásoknak megfelelő átformálására, 

ezek idővel felbomlanak, -gyik ilyen általános Iskolában ki
alakult baráti kapcsolat meglazulását például az okozta, 
/amelyről egyébként az interjú segítségével kaptunk informá
ciót/ hogy a kapcsolat egyik tagja jelentő» fejlettségi szia-
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tivan a baráti kapcsolat belső világára, 
d./ A beszélgetések során különösen előtérbe került a be

nőn hat

rótok együtt töltött szabadidődének kérdése. A megkérdezettek

Vannak olyan kapcsolatok, amelyekben a barátok cainte család
tagként Illeszkednek ogymás életébe a így együttlétűk teljesebb, 

a tevékenységek számtalan szíérájára kiterjedő kapcsolat, ü- 

gyanakkor találkozunk olyan baráti kapcsolatokkal is, amelyek

Az együtt töltött Idő 

ben befolyásolja, hogy adlyen távol laknak egymást él a bará
tok. i’eméozetesen könnyebb közös programot szervezni olyan
két tanúiénál:, akik kis távolságra laknak egymástél. Ugyanak
kor ez nagyobb akadályt jelent azok , akiket lakhely

el.

érdekelt két család életmódja, szabadidős tevékenységének 

szerkezete is. Vannak ebben a tekintetben nyitottabb оoalá
bé épülhet bármely

ládtag baráti-társas világa. Ugyanakkor találkozunk olyan

csolatok nsszimlláldséra a ilyen értelemben negatívan befo
lyásunk a fiatalok baráti kapcsolatainak belső világát, te
vékenységének szféráját.

e./ Az interjúk során fontosnak Ítéltük ezt a kérdést, hogy
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miben éráik hasonlónak egymást s mely területeken éreznek in

kább komplenteritást a barátok. Basel a barátok döntő többsé

ge egybehangzóan hangsúlyozta a morális kérdésekben való egyet

értés, valamint aa érdeklődési területek között fellelhető kö

zös vonások meglétének fontosságát.

Azok a baráti párok, akik tanulmányi teljesítményeikben 

jó eredményeket mutatnak fel, nagyon fontosnak Ítélik az azo

nos intellektuális és műveltségi szintet a kapcsolaton belül. 

Ugyanakkor a gyengébb tanulmányi eredményt elért tanulók, ba

ráti kapcsolataikban lényegtelen kérdésnek Ítélik az intellek

tuális és műveltségi szint egyezését.

A beszélgetések alapján megfogalmazódott az az álláspont, 

hogy a barátok az érzelmi szféra tekintetében igen eltérő vo

násokkal rendelkeznek. líagyon gyakori, hogy egy érzelmileg ki

egyensúlyozott, higgadt tanuló köt barátságot egy robbanékony, 

dinamikus, temperamentumos másik tanulóval. B1őfordul az is, 

hogy például egy tulórsékeny alaptermészetü fiatal, jó barát

ságot alakit ki egy kevésbé szenzitiv egyénnel. Többen megfo

galmazzák az interjú során, hogy a kapcsolaton belül egyikük

re jellemé az állandó felhangoltság, túlzott optimizmus, a 

kapcsolat másik tagja viszont gyakran lehangolt, indokolatla

nul pesszimista. Aa kettőjük eltérő érzelmi viszonyulása in

kább teljesebbé és dinanikuaabbá teszi kapcsolatuk emocioná

lis arculatát, mintsem zavarná, gátolná azt.

f./ A beszélgetések során arról is tájékozódtunk, hogy mi

lyen hatással van a baráti kapcsolat az egyéb társas kapcsola-
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tokra, mikónt befolyásolja azokat, A kapott válaszok alapján 

egyértelműnek tűnik, hogy a barátok fontosnak tartják a part

ner kapcsolatokra vonatkozó véleményeik, tapasztalataik meg

beszélését. Sz egyaránt vonatkozik a leány barátságokra, mint 

a fiuk barátságára. A barátok beszélgetéseinek jelentős részét 

tölti ki a másik nemhez fűződő viszony és viselkedés értéke

lése. A baráti kapcsolaton belül kialakított érték- és norma

rendszernek fontos szerepe van a szélesebb társas kapcsolatok 

világában is /fokozza a szooiabilitást, a másik iránti megér

tést stb./.

g. / Az interjúk folyamán szóba került a távlati célok és 

tervek felvázolása is. Ezzel összefüggésben kitértünk arra a 

kérdésre, hogy felnőtt életükben milyen helyet és szerepet 

szánnak a baráti kapcsolatoknak. Szinte kivétel nélkül úgy 

nyilatkoztak, hogy nem tudják elképzelni elkövetkezendő éle

tüket mély baráti kapcsolatok nélkül. Ugyanakkor hozzátették 

azt is, hogy biztosan sokkal szűkösebb "időbeli'’ kereteik 

lesznek erre mint a diák évek alatt.

A konkrét életcélok és tervek vonatkozásában még igen bi

zonytalanok voltak a barátok, de felvázolt elképzeléseik több 

ponton mutattak hasonlóságot /például pályaválasztási indíté

kaikban, vagy a család szerepének és fontosságának megítélé

sében/.

h. / A külső jegyekről beszélgetve kitűnik, hogy bár kevés

bé hangsúlyos szempont a barátválasztásban, de miután a kap

csolat kialakult, már komoly hatással vannak egymásra akár az
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tartási Jellem-

* tekintetében. A külső Jegyekben 

megvalósuló hasonlóság vagy egyezés, gyakran valamilyen belső 

értékrendszerbeli, gondolkodásbeli haoonlóoág kifejezőjeként 

nyilvánul

i./ Beszélgetésünk lényeges területe volt annak a viszony

nak a megvilágítása, amely a családot és a baráti kaposolato-

résaében a fiatalok csupán a 

rokonokkal kiépített különböző szintű kapcsolatok fenntartásá

ra látnak mintákat. Ritkán találkozunk olyan családi háttérrel, 

ahol as anya, illetve az apa baráti köre valamilyen addon in

tegrálódik a család mindennapjainak érintkezési szférájába.

A másik összefügés, amelyet ezen a területen vizsgáltunk, 

a szülők befolyásoló hatása a baráti kapcsolatokra. Bobon a 

vonatkozásban azt tapasztaltuk, hogy minden család indirekt 

gy direkt formában közvetíti a fiatalok felé azokat az ér

tékeket, normákat és elvárásokat, amelyek alapján helyesnek 

Ítéli a barátválasztást. Attól függően, hogy ezek a nyílt 

vngy burkolt formában kifejezett elvárások mennyiben egyez- 

a fiatalok kialakulóban lévő értékrendszerével, ke

rülhet közel a baráti kapcsolat sz adott családhoz, illetve 

alakíthat ki ettől teljesen eltérő, és önálló világot.

libben az életkori szakaszban nagy Jelentőségre tesz szert 

a különböző mifcroc söpört ok, illetve intim kapcsolatok által 

közvetített értékrendszer érvényesülése. Sbben a vonatkozás

ban nem lehet közömbös, hogy a többféle közösség, illetve

öltözködésben, akár egyéb viselkedési vagy

zők "közös

ig.

kát Jellemezte. A családok

nek



»3I
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a baráti párok osetén. így például kevécbé hasonlóak tanul

mányi teljesítményeiket, a közös tevókonyeégek körét tokint

ve, de a czemőlyiségjegyekben iß nagyobb különbcéget tapasz

talunk, mint a baráti párosok vizsgálata során. As értékek kü

lönböző köréhez való viszonyulásukban is nagyobb eltérést mu

tatnak, mint a baráti párosok. Ezer: eltérések magyarázatát 

abban kell keresnünk, hogy minél több fiatalból áll össze egy 

baráti kör, annál több érték ütközik, annál többféle jellemű 

és képességű ember találkozik e ennek megfelelően nehezebb kö

zös értékrendet, normát, egységes arculatokat, közös tevékeny

ségi rendszert kialakitani. Ugyanez a probléma csak kisebb 

mértékben jelentkezik a baráti párosoknál, bár központi je

lentősége itt is szembetűnő.
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у. üJ3Zi,sz>La

Dolgozatunkkal egyrészt olyan kérdésekre próbáltunk vá

laszt adni, amelyekkel gyakorlati társadalmi igényeket elé

gtünk ki, másrészt pedig - szakmai oldalról tekintve - a 

téma komplexebb megközelítésére tettünk kisérlotet.

Kutatásunk lényegében 3 fontos területre összpontosul:

1./ Vizsgálataink homlokterében a baráti kapcsolatok bel- 

oó világának, pazlchikue struktúrájának elemzése állt.

2*/ ügy váljak, hogy semmilyen interperszonális kapcsola- 

vizsgálhatunk mikro illetve makro környezeté- 

bál kiszakítva. Ezért kutatásunk fontos részterülete 

volt az osztályközösségek társas világának, valamint 

a kialakult közvélemény értékelő mechanizmusait®*: 

vizsgálata.

3./ Az iskola mellett másik jelentős befolyásoló tényező

nek tekintjük a családot, mint a szocializációs folya- 

t elsődleges színterét. így kutatásunk harmadik rész

terület © volt a család közvetlen és közvetett hatásá

nak vizsgálata a baráti kapcsolatok alakulásában.

Esen három kutatási szférában nyert eredményeinket és ta

pasztalatainkat összegezve elemezzük hipotéziseink helyessé

gét is.

tot

'trial vizsgálat eredményeiből megállapítható, 

hogy szinte minden osztályközösségben igen e a deklarált
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baráti kapcsolatok ezám. Ugyanakkor a további vizsgálódása

ink eredményeképpen tapasztalhattuk, hogy esek nem jelentőnek 

Edruiea esetbe» mély, tartalmas kapcsolatokat. Az & kép raj

zolódott ki, hogy a baráti párok, baráti sokaságok ю tudnak

igazán beilleszkedni a társas kapcsolatok tágabb világába, в 

igy as egész közösség kevésbé tud "profitálni" ezekből a kap

csolatokból. A baráti kapcsolatokon belüli interakció arány

ebből a többitálánál intenzivebb és tartsInasabb, sint 

társ, a közösség irányában megnyilvánul.

A társa;, -kapcsolatok szintjét értékelve a tanulók jelcm- 

tős többsége úgy vélekedik, hogy /ö közvetlen barátok kivé

telével/ uös ismerik eléggé egymást az osztálytársak. kunok 

magyarázatát abban látják, hogy a jelenlegi iskolai tevékeny

ségi formák, illetve a követelményrendszer nem ad megfelelő 

lehetőséget a baráti kapcsolatok elmélyüléséhez.

Véleményük szerint kizárólag csak az intellektuális szfé

rában. ismerhetik meg egymást mélyebben a tanulók, lom az lö

sz iskola által szervezett, de tanítási időn túli 

tevékenységek nem adnak elegendő lehetőséget a másik ember 

egyéniségének a megismeréséhez.

Ugyanakkor a tanulók nagyon helyesen azt is felsimerik, 

hogy a társak mélyebb megismerésének akadályozója lehet az a 

tényező, hogy valójában még önmagukkal

lanők. Gyakran nincs is igazi érdeklődés mások iránt, ami a 

társak jaogisíaeréaéro ösztönözné őket#

kólái,

is bizonyta-

A baráti kapcsolatokkal esőmben támasztott követelmények
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ás elvárások közül legfontosabbnak Ítélték a kölcsönös bizal

mat, az alkalmazkodást, az egymás segítését, illetve egymás

rét át. >311:303 sen a lányok helyeztek nagy hangsúlyt 

a baráti kapcsolatok emocionális oldalára, a kölcsönös згеге- 

tetrc ős tiszteleti«. Mindannyian lényegesnek váltők őzen túl 

a közös érdeklődést, a szabadidő közbe eltöltését és a hason- 

lő gondolkodásmódot. A fiuk hangsúlyozták az intellektuális, 

raüvelteégi kérdésekben valő egyezést, szemben a lányokkal, 

akik est nem tartották lényeges szempontnak.

Kutatómunkánkban fontos kérdésként kezdtük annak feltárá

sát, hogy о család miként befolyásolhatja, irányíthatja a fi

atalok hajrát választását. Munkánkban nem törekedtünk ezen te

rület mélyreható feltárására, üzért idevonatkozó eredményeink 

csak adalékként szolgálhatnak további adataink értelmezéséhez.

Tapasztalataink szerint a család két szinten lehet hatás

sal a fiatal borátválasztására: az egyik a közvetett, a szoci

ális környezettel kialakított és fenntartott minták utján, a 

másik a közvetlen, konkrét baráti kapcsolat direkt vagy indi

rekt értékelése, minősítése révén érvényesül.

Legfontosabb minta maga az apa és az anya kapcsolata. Lé

nyeges ezen belül az emocionális szféra, az intellektuális, a 

műveltségből! egyezés, a különböző szerepek elosztása, a do

minancia -depend« noia aránya, az értékrendszerbeli hasonlóság, 

illetve az erkölcsi attitűdök összhangja stb. Ezek a minták 

ős sémák mind hatással vannak a gyermek, később a fiatal ba

rát választására, kapcsolatteremtésére, Ezt a tendenciát az

alapos 1

* •
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interjúk anyaga le megerősítette. lényeges szerepet játszik 

továbbá tárnánk szempontjából a család szociális kapcsolatai

nak világa. Vizsgálati tapasztalataink szerint társadalmi ré

tegtől függetlenül minden családra jellemző az, hogy a legin

tenzívebb kapcsolatot a rokonokkal tartják. Kát követik a szom

szédokkal tartott kapcsolatok, de özek már nem minden társa

dalmi rétegre jellemzőek. Az előzőekben említett mindkét kap

csolati tipus jellege szerint "adott" ©gy család életében, ö 

valójában nem önként vállalt és választott kap csőlátókról van

ezé...

A közvetlen munkatársakkal kialakított kapcsolatok inkább 

felszínes, laza személyközi érintkezés, nig mély barátság csak 

azok negyedrészénél fejlődik ki. Ugyanakkor a munkahelyen ki-

.rétaégeknek a fele barátságnak nevezhető. Régi osztály

társakkal csupán minden 5. családban tartanak baráti szintű 

kapcsolatot. Vizsgálatunk tapasztalatál est mutatják, hogy 

legritkábban jön létre barátság egy munkahelyi vezető és be

osztottja között, aminek természetesen száma magyarázata le

het, amelynek eleműéi

vüli i

ezúttal пега volt feladatunk. Lényeges

nek tartjuk azt, hogy a fiatalok olyan mintát látnak maguk 

előtt, amelyben a barátválasztások döntő hányada haaonlé vagy 

azonos társadalmi rétegek, hasonló iutellektuau és műveltségű, 

hasonló anyagi helyzetű crtb. családok között vagy emberek kö

zött jönnek létre. Legtöbb fiatal azt tapasztalhatja a e 

Iádban, hogy igon kevés idő jut a tartalmas baráti kapcaola-

ignézztlk a családok szabadidő-struktúráját,tok ápolására. He
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elenyészően kevés olyan tevékenységet találunk, amely társas 

mezőben, esetleg barátokkal együtt realizálódik.

Megfigyelhettük továbbá, hogy a diákok döntő hányada ha

sonló tanulmányi ere diaó nyíl, illetve Intellekt uau barátot vá

laszt magának. Természetesen nem arról van szó, hogy itt ki

zárólag a szülői minta vezérel. Valójában minden esetben hoz

zájárulnak a választáshoz az egyéni életút során a kapcsolat- 

teremtésben eddig összegyűjtött tapasztalatok.

A család másik '’csatornája" a befolyásolásra a közvetlen 

érték ős norma közvetít őse egy már meglevő, vagy alakuló ba

ráti kapasolat megítélésében. A kérdőív őa az interjú tapasz

talatai azt mutatják, hogy a család mindaddig elfogadó ás to

leráns n fiatal baráti kapcsolataihoz való viszonyában, aiaig 

az ом veszélyezteti а о saladban kialakult éa működő őrt éke

ket. Mind addig nem avatkozik b© direkt módon, amíg ez a ba

ráti kapcsolat nem követel a családtól nagyobb fokú alkalmaz

kodást, mint amelyet integritásának "sérülése" nélkül el tud 

viselni. Azt tapasztaltuk, hogy azok a családok kevésbé tole

ránsak és elfogadónk a fiatalok baráti kapcsolataival szem

ben, amelyek maguk is zárt életet ólnak s a szülőknek nincs 

baráti körük, felszínes társas kapcsolataik sem épülnek be a 

család mindennapi érintkezési szférájába.

Térnél;zetosen azok a baráti kapcsolatok, amelyeknek fennmara

dását a család, s esetleg az iskola is ellenzi, sajátos irány

ban fejlődnek» elszigetelődnek, dacot, bizalmatlanságot vált

hatnak ki, s nem ritkán pszichés traumák forrásává válhatnak.
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A baráti kapcsolatok belső struktúrájára, pszichológiai 

jellemzőire vonatkozó adataink sokrétűen árnyalják a vizsgált 

mintáról alkotott helyzetképet. A tanulmányi teljesítményen 

szerepéről elmondhatjuk azt, hogy a barátok tanulmányi ered

ményei megegyeznek, illetva általában mgyoa kis eltérést mu

tatnak. ha különösen a páros kapcsolatokra jellemző. A na

gyobb létszámú baráti sokszögekben már valamivel nagyobb kü

lönbség van a barátok tanulmányi átlagai között. íía a ked

velt tantárgyak körét vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy 

a baráti párok 75 ,-^-ának 2-2 olyan azonos tárgya van, ame

lyet mindketten preferálnak. A baráti hármasok már kevésbé 

egyeznek ebben a tekintetben. A közös tevékenységek körét 

vizsgálva arra a megállópitusra juthatunk, hogy előzetes el

várásunkhoz képest kevés azoknak a tevékenységi köröknek a 

szám, amelyekben a barátok együttműködnek, önnek egyik ma

gyarázatát abban kell keresnünk, hogy ezek a baráti kapcso

latok kevésbé tevékenységre, gyakorlati élethelyzetek megol

dására orientáltak, mint inkább olyan intenzív intellektuális 

és emocionális kapcsolatok, amelyeknek leglényegesebb eleme 

a verbális kommunikáció. J pszichikus érintkezés keretében 

fonnálódnak a viselkedési normák, stabilizálódnak az érték

rendszer elemei, az attitűdök, alakulnak a jellemvonások.

nzzei összefüggésben lényeges kérdés az, hogy milyen 3ze- 

mélyiaéghüöonlésác fedezhető fel a baráti párok tagjai közt. 

Vizsgálati eredményeink azt mutatjáki sem a komplementaritás 

som a hasonlóság-hipotézis nem érvényes önmagában és kizáró-
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laposan. Vannak olyan tulajdonságnyalábok, amelyekben inkább 

hasonlóak a barátok /ilyenek pl« az intellektus, morális j 
gyek, illetve az önismereti tulajdonságok/ és vannak olyanok,
amelyekben komplementerek, vagy különbözőek /emocionális tu
lajdonságok, a szociabilitásra vonatkozó tulajdonságok éa kül
ső jegyek/« Ez az eredmény alátámasztja a vizsgálatunk elején 

felállított hipotéziseinket.
Háláltunk olyan baráti kapcsolatokat, 
den tulajdonságnyalábban hasonlóak, illetve olyanokat, amelyek 

mindenben különböznek,de ezek ritkábban fordulnak elő« A min
tánkban szereplő baráti kapcsolatokra az jellemző, hogy bizo
nyos tulajdonságcsoportokban hasonlóak /ezeket már ismertet
tük az előzőek során/, másokban pedig komplementerek. Lénye
ges hangsúlyoznunk, hogy azokban a jegyekben, amelyeket a ba
rátok fontosnak Ítéltek a barátság feltételeinek rangsorolá
sánál, nagyobb mértékű hasonlóságot találunk, mint azokban a 

jegyekben,

intellektuális tulajdonságosoport a kivétel, ugyanis ez a 

kritérium az előzetes rangsorolás alkalmával - különösen a 

lányoknál - hátrább került« Ugyanakkor, amikor a különböző
Intellektuális és műveltségi jegyek alapján jellemezték egy-

*
mást ebben a dimenzióban, a távolrcu} nagyon kicsinek bizo
nyult a pár két tagja között.

Az önértékelés-önbizalom területén egyik mérési szinten 

/önjellemzés/ igen nagy hasonlóságot tapsatolhattunk, ugyan
akkor a társ jellemzések szintjén ez már

lyeknek tagjai min-

lyek a rangsor végére kerültek. 2z alól csak az

volt jellemző.
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íHváráounk alapján kevésbé számítottunk arra, hogy a baráti
párok egymáshoz hasonlóak leesnek ebben a kérdésben. As a la
cs о oy önértékelésü negativ énképpel rendelkező tanulókról azt 
feltételeztük, hogy dependence, függőséget igényelnek, és 

ezért olyan barátot keresnek, aki képes aktuális helyzetben 

dönteni, a viszonylatokat meghatározni. A vizsgálat során ka
pott eredményeink a komplementaritás hipotézist csak részben 

támasztják aláj ugyanis nagyon különböző önértékelési! egyé
nek csak ritkán választják egymást. Bár ugyanígy kevés olyan 

barátság van, ahol a párok önértékelése nagyon hasonló lenne 

egymáshoz.
Az érdeklődésvizagálat eredményeiről röviden annyit álla

píthatunk meg, hogy az érdeklődés hasonlósága olyan tárgykö
röket érint elsősorban, amelyek lehetővé teszik az iskolán 

ki vilii tevékenység közös érdeklődésen alapúié eltöltését. Ke

vésbé jellemző a barátokra a konkrét tantárgyi érdeklődés o- 

gyezése. Természetesen találunk olyan baráti párokat is, 

lyekmk a kapcsolatai éppen egy adott tantárgyban mognyilvá- 

nulő kiemelkedő képességek vonzáskörében szerveződnek.
A barátok értékrendszerének vizsgálata alapján azt a kö

vetkeztetést vonhatjuk le, hogy a baráti párok tagjai 
nagyon hasonló módon viszonyulnak a család-otthon-nevelés 

értékköréhez, valamint a barátság-emberség, illetve a becsü

letesség-őszinteség értékkategóriájához. Bár már kisebb mér
tékben találunk egyezést, de még szintén hasonlónak mondhatók 

a párok orientációi s sserelem-házaaság-nemek viszonyát é-
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rintő értékek, valamint a munka-küzdés értékrendjének terüle

tén. 31tokintve a különböző értékkörök konkrét megnevezésétől, 

a vizsgált mintánkra az jellemző, hogy hasonló vagy azonos mó

don viszonyulnak az értékek dönt5 többségéhez, azaz vagy mind

ketten elfogadják, vagy mindketten elutasítják, esetleg egyál

talán nem választják az adott értékkört.

Ejtsünk még néhány szót a vizsgálat során használt eszkö

zökről, módszerekről.

Adataink legnagyobb hányadát kérdőíves technikával gyűj

töttük, melyek között szerepelt szociometriái kérdőív, szemé

lyiségjegyeket vizsgáló tulajdonságlista, valamint érdeklődést 

vizsgáló foglalkozások gyűjteménye. Ezen utóbbi két eszközt 

saját magunk szerkesztettük a ezért eredményeinket nem tudtuk 

standardizált átlagokhoz hasonlítani. Az értékrendszer vizs

gálatára a mondásválasztás módszerét választottuk, amelyet 

Gáspárné Sauneг Éva /1978/ dolgozott ki többéves kutatómun

kával.

Kérdőíves technikánkat az interjú módszerével egészítettük 

ki, amely egyben vizsgálatsorozatunk lezárását Is jelentette.

A vizsgálat első fázisában nyert adatainkat 

zeinkkel és módszerelnkbsi. dolgoztuk fel, a második fázisban 

kapott adatok pedig számitógépes feldolgozásra kerültek. Szén 

munkánkban nem volt lehetőségünk a számitógéppel nyert adatok 

teljes bemutatására. Az Euklideszi távolságazárnitáai módsz 

rel nyert adatainkat ugyanis további feldolgozásnak vetettük 

alá. Konkrétan az egyes tulajdonságnyn lábokban és foglalkozási

ját eszkö-
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körükben kapott távolságok értékeit a :2aзаtér analízis módsze
rével feldolgoztuk. :ашк segítségével számos olyan mcgközcli- 

tear© éc összefüggés elemzésre nyílt lehetőségünk, amelyoket 
csupán a távolságok értékéből nem tudtak kiolvasni. A módszer 
lényege leegyszerűsítve abban áll, hogy a hasoalé tulajdonsá

gok alapján csoportokat képez a minta elemei között. így lá
nyoséban arru kaphatunk választ, hogy a baráti párok milyen 

hasonlósági szinten tartoznak azonos csoportba, a különböző 

tulajdonaágnyalébok, vagy foglalkozási csoportok vonatkozá
sában. Íz a feldolgozási aéd számos további következtetésre 

ia tág lehetőséget kínál. Mindez azonban meghaladja jelen 

dolgozatunk kereteit.
Az előzőekben úgy véljük sikerült röviden összegezni dol

gozatunk módszertani ás tartalmi eredményeit. Munkánkban a 

baráti kapcsolatok keresztmetszeti képét mutattuk be. Vizs
gálatunk fő célja az volt, hogy feltárjuk ezen intim kapcso
latrendszer strukturális és dinamikus jellemzőit. Megítélé
sünk szerint a dolgozatban sikerűit feltárni az alapvető ten
denciákat ás jellemezni az összetevők egymáshoz való viszo

nyát. Ugyanakkor a barátság természetéből fakadóan ада elé
gedhetünk meg a viszonylag statikus helyzetkép elemzésével, 

hanem а további vizsgálódásainkban nagyobb hangsúllyal kell 
tanulmányozni a barátság fejlődésének folyamatát. A későbbi 
kutatásaink során szándékunkban áll a baráti kapcsolatok 

fejlődósolvü nyomo ukiséréee, egy hosszmetszet! vizsgálat 

elvégzése. Eovábbá újabb pszichikus szférákat is kutatni ki-

Л
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vánunk, különös tekint ott©! a baráti párol: kognitiv stílusára, 

gonddl kodásbell hasonlóságéra, attitűdjeinek sajátosságairc.

Hurkánkban olyan kérdéseket és problémákat vizsgáltunk, 

amelyek túl mutatnak a 14-16 éves baráti párok kapcsolatainak 

összefüggései», Eredményeink felhívják a figyelmet a fiatalok 

körében napjainkban oly nagy problémát jelente kapcsolatterem

tési nehézségekre és ellentmondásokra. Ésszel összefüggésben 

ismételten megfogalmazódik az a társadalmi méretű gond, hogy 

fiataljaink személyiségének alakításában kinek, s milyen sze

repet kell vállalnia.

Eredményeink azt mutatják: ahhoz, hogy a baráti kapcsolatok 

betölthessék pszichológiai jelentőségüknek megfelelő szere

püket a fiatalkori személyiség fejlődésében, mind a családnak, 

mind az iskolának, Illetve a különböző közművelődési intézmény

nek több lehetőséget kell biztosítaniuk a társas kapcsolatok 

szervezett és spontán kialakulásához.



: .;;an’Jaetrr/llváxiitáa

ussretaák köcsönotot nondanl nin&asoknak a munkatársaInnak, 

akik cegitaótjeare voltak diseaertációa alkéezitesóben, 

külön küeaönön ür. JUurc la^os tanozókvezotá száknál Irányí

tó munkááát, valanint ;.áte órená laatonatikus lelkiieiaeretee 

tovékonysósét, oaolyot adataink szárait ógópoe feldolgozása 

során végzett.
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1* az. melléklet

életkoriOsztályt

1. Kik a logtevékenyebbek, legaktívabbak as osztályban?

Hév*

321.
2. Kik a legpüvelt ebbek a a osztályban?

321.
3. Ki a legjobb barátod vagy barátnőd az osztályban? 

leány 1. 

fiú 1.
4. Ka fontos ügyödet kellene elintézni kire bíznád leginkább?

2.

2.

1. 32
5. Kik a legjobb sportolók az osztályban?

1. 2 3
6. Kikkel szeretnél érettségi után is kapcsolatot tartani

aa osztályból?

31. 2,
7. Ha ez osztály kirándulásra menne, kikkel nen utaznál

szívesen egy fűikében?

31. 2
0. Kik a legnépszerűbbek az osztályból?

3.2.1. *f•«••••«#•«•

9. Kik fognak könnyen érvényesülni az életben osztálytár
said közül?

1. 32
10, Az OJB-ben kik képviselnek legjobban az osztály érdekét?

1. 2 3
11# Kik azok, akiket a tanárok szeretnek?

1. 2 3
12, Kik fognak nehezen érvényesülni az életben?

1. 32
13. Kik azok, akiket az osztálytársak leginkább szeretnek?

1. 32



2* az* melléklet

1. Véleményed szerint milyen kapcsolat van az osztálytár
said kést* mennyire ismeritek egymásti

2, Mit «jelent

Pejesd ne az alábbi megkezdett mondatokat saját véleményed,
érzésed alapján!

1. Ш oeaaehaeonli^wa az általános ia&olai osztályomat a
jelenlegivel a társas kapcsolatok szempontjából, .***

2. A barátság fontosabb dolog а

3. igy másik ember megértése azt jelenti, hogy

4. A jelenlegi baráti kapcsolataim» jellemző, hogy



3. sa. melléklet»

.nugaorold az alábbi ssezapoutókat, as általad helyesnek 

itált fontossági sorrend alapján.

2e is kiegészítheted a sort újabb felt át elekkel I

Egy barátságnak a következő jellemzői vannak.

1. Egymás kölcsönös ismerete.

2. Hasonló gondolkodásmód,

3. Ke éljenek túl távol egymástól.

4. Hasonló érzelmi beállítottság.

5. Hasonló jellem és egytnésg.

6. Szeretőt 6s tisztelőt egymás iránt.

7. Hasonló értékrendszer.

Б, Jó együttműködési készség.

9. Hasonló értelmi képességek.

10, Kölcsönös bizalom és alkalmazkodás.

11. Közös érdeklődés.

12.

13.

14.

15.
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6. A következő szakköröket:

sportköröket:

különórákat:

ogyób:

rendszeresen látogatón.

7. Szabadidőmben a következő dolgokkal foglalkozom legszí
vesebben:

1.
2.
3.
4.
Г✓ *

Cm

Uogjogyzés: A 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15* pontokban válaszo
dat a megfelelő számok bekarikázásával «jelöld!

ó. Yéleméűyea szerint szüleim kapcsolatot tartanai:
1. közvetlen munkatársakkal
2. rokonokkal
3. szomszédokkal
4. munkahelyen levő» vezető 

beosztású emberekkel

5. beosztottakkal
6. munkahelyen kívüli 

ismerősökkel
7* régi osztálytársakkal
8.
9.

9. Az előző pontban felsoroltak közül mélyebb emberi kap
csolatot alakítottak ki szüleim a következőkkel: .....

/А 8. pontban levő alternatívák számival válaszolj!/

'



10« A szüleim szabadidejükben általában a következő dolgokkal 
foglalkoznak* 

anya
1. olvasás
2. TV, rádió
3« kertészkedés 

4. mozi

apa
1. olvasás
2. TV, rádió
3. kertészkedés
4. mozi
5. színház
6. turisztika
7. kártya, sokk
8. sport
9. társasági élet 

10. barkácsolás

6. turisztika
7# kártya, sukk 

8* sport
9. társasági élet 

10. kézimunka
11.11.

12. 12.
13.13.

11. Szüleim irányítják, befolyásolják barát-választásaimat
1. mindig igy van
2. igy van
3. néha igaz, néha nem
4. nincs igy

/J'srUcásd be a megfelelő
választ/

5. soha nincs igy

12. A szabadidőm jelentős részét társaságban töltőm.
1. mindig igy van
2. igy van
3. néha igaz, néha nem
4. nincs Így
3. soha nincs igy

13. ha csak tehetem, egyedül szeretek lenni, s azt csinálni 
ami érdekel.
1. mindig igy van
2. igy van
3. néha igaz, néha nem
4. ninds igy
5. soha nincs igy



14# Id&a jelenti vészét barátommal /barátaimmal/ töltöm.
1. mindig Így van
2. igy van
3. nélia igaz, néha nem
4. ninoa Így
5. soha at nos Így

15. bzivosan töltöm
1. mindig Így van
2. igy van
3. néha igaz, noha nen
4# nincs Így 

5# aona nincs így



illáidét5. sa.

üzemálvisé.-: .legyek

Utasítás

As alábbiakban különböző emberi tulajdonságokat találsz, 

amelyek segítságevői jellemezheted magad, illetve barátodat.

Töltsd ki a válaszlapon a megfelelő kockákat a következő mó

dont

5-ös számi ha nagyon jellemző tulajdonság

4-es számi ha jellemző tulajdonság

3-as számi ha inkább jellemző mint nem jellemző

2-es szám: ha nem jellemző tulajdonság

l-eo számi ha egyáltalán nem jellemző tulajdonság

%



1. niob, felszeg, halkszavu
2. Magablatos, öntudatos, határozott
3. líer kockáztatni, szereti a bizonytalan helyzeteket
4. líyilt, szívesen van emberek között
5. Ней Igényli a változatosságot környezetében
6. Megbízhatatlan, felelőtlen, könnyelmű 

7« iirős, jó felépítésű, férfias alkatú
8. tűvelt, olvasott
9. lűlaejét elhanyagolja, ápolatlan

10. lendülete könnyön alább hagy, nines kitartása
11. Kern alkalmazkodó, különc

13« nehezen oldódik társaságban
14« A gyakorlati feladatok, problémák megoldásához nincs 

érzéke
13* kársai könnyen befolyásolják
16. Нош közösségi ember

17. Intelligens
18. A tanulásban szorgalmas, kitartó
19. Életeivel között vallásos gondolatok vannak
20. Érdeklődése széleskörű
21. Életei«
22. Gyengéd, kedves, nőies

23. Lobbanékony, hirtelen természetű
24. Figyelmetlen, udvariatlan

25. Érzékeny a környezetében zajló események iránt



26, Büszke, tisztában van saját értékeivel 

gnyerö modorú
28. Befeléforduló, nehezen beszél «agáról, zárkózott,
29. Ingerlékeny, zaklatott
30. Álmodozó, irreális céljai vannak 

31* M.namikus, temperamentumos

32. Bátor, határozott, magabiztos 

33* Jól öltözött, sok gondot fordit külsejére 

34. Gyáva, fél ószintón véleményt nyilvánítani 

35* Se* hisz a vallás tanításaiban
36. Gyenge értelmi képességű, nehezen tanul
37. Jó közösségi ember, szívesen segít társainak
38. A tanulásban hanyag, felületes
39. Élelmes, életrevaló, könnyen feltalálja
40. '.Társaival szemben szigorú,kritikus

41. Szívesen végez fizikai tevékenységet

42. üindekivel szemben bizalmatlan

27. Kell s,

gát

43. Hirtelen cselekszik, meggondolatlan
44. Életelvei reális valóságos gondolatok
45. Csak kevés dolog érdekli, de ezek mélyen
46. Vidám, lelkes, optimista
47. Anyáskodó, gondoskodó
48. Nyílt, közlékeny, kitárulkozó

49. Társai között népszerű
50. Romantikus, érzelmektől túlfűtött



51* Kritikus helyzetben nahesen dönt

52. Közvetlen, barátságos, kedves természet

53. Érzelmileg kiegyensúlyozatlan, nyugtalan

54. önmagát reálisan írt ékeli, önkritikus

55. Akaratos, agresszív

56. őszinte, becsületes, szókimondó

57. Nem tiszteli a normákat, egyénieskedő 

56. Pélszeg, határozatlan, bizonytalan 

55. Nehézkes, lassú felfogású

60. Munkájában precis, gondos, elmélyült

61. Jé vesető, van érzéke az irányításhoz

62. Mzik az emberekben

63. Elnéző, türelmes más hibáival szemben

64. Életének lényeges eleme a pénz

65. liendozerető, pedáns

66. Szívesen foglalkozik elméleti dolgokkal

67. Könnyen oldódik társaságban

68. önző, csak saját érdekeit nézi 

63. Lezser, sportos öltözködésű

70. Jól tud együttműködni társaival

71. Hagyomány és tekintélytiaztelŐ

72. Döntéshelyzetben igazságos, tárgyilagos

73. A munkában felületes, hanyag

74. Bájos, széparou lány

75. Jézan, racionális gondolkodású



76. Felelősségteljes, kötelességtudó
77. A környezet eseményei nem befolyásolják érzelmi egyensú

lyát
78. önelégült, öntelt
79. Vidám* könnyed, játékos
80. Passzív, sodorják a környezet eseményei
01. Nem szeret a társaság középpontjában lenni, szerepelni 
02. Szívesen vitába száll elvei igazáért 
03. életunt, csalódott, pesszimista

(gjelenéare nem ford.it gondot csak a belső04. A külső
jegyekre figyel

85. Előre megtervezi a dolgokat,
06. Hí
37. Szereti a változatosságot környezetében

88. Jóképű, helyes fiú
39. Munkájában kitartó, szívós, elszánt
90. Könnyen barátkozó, közvetlen

91. érdeklődési köre beszűkült
92. Higgadt, nyugodt, megfontolt
93. Baráti vagy partner kapcsolataiban ő az irányító, reg- 

határozó

94. Gyors felfogású, könnyen tanul

kockáztat
érdekli a pénz, az anyagiak

95. dó hangulatot tud teremteni körül

96. Cßinoa, vonzó külsejű leány

97. Kevés az önbizalma, határozatlan
98. Vállalkozó szellemű, életrevaló

99. Beszédstílusa nyers, durva 

100. Józsivü»adakozó



6. sz.melléklet

utasítás

Jelöld mag, hogy az alább felsoroltak közül melyik pályát 
választanád szívesen, ha szobádon választhatnál a sok fog
lalkozás között,
A döntésedet ne anmk alapján hozd raeg, hogy milyen Jól 
tudnád ezt a foglalkozást ellátni, 

alapján, hogy
elsősorban annak

nnyire szívesen vállalnád.

Töltsd ki a választás alapján a megfelelő kockákat*

ha a foglalkozást nagyon szívesen vállalnád
ha saivoaen vállalnád
ha inkább szívesen, mint пега szívesen vállalnád 

szívesen vállalnád 

ha nagyon nem szívesen vállalnád

5-ös 

4-es szám, 
3-as szám, 
2-es szám, 
l-eo szám,

ha



31. Gyógyszerész
32. Varrónő
33. Könyvelő
34. Шtematika tanár
35. Személyzeti főnük egy vállalatnál
36. Adótisztviselő, adóvégrehajtó
37. Fodrász
38. KőraUvos
39. Régész
40. 1Upltéasmórnök
41. Ifjúsági felelős
42. Rajztanár
43. i'órusvezatő karnagy
44. Betegápoló
45. Jogász
46. Kirakatrendező, dekoratőr
47. Rádió és TV szerelő 

40. Idegenvezető
49. Orvos
50. Statisztikus
51. Kyomdász
52. Templomi2onész
53. I&darteohnikus
54. Festőművész
55. Szaktanácsadó egy gondozóinté

zetben
56. Kertész ^
57. Könyvkereskedő
58. Fizikus
59. Cipész
60. Gépészmérnök

1. Sportedző
2. ITyelvész
3. Zenetanár
4. Rendőr
5. Irodavezető
6. Villanyszereiő
7. Gépkoosivezető
8. Közgazdás
9. Állatidomár

10. Vegyésztechnikus
11. Politikus
12. Tanár
13. Pincér
14. Szakács
15. Trükkfilmrn j zoló
16. Katonatiszt
17. Autó-motorszerelő 

Iß. Újságíró
19. Szociális gondnok
20. Biológus
21. 4iOS

22. Könyvtáros
23. Csillagász
24. Operaénekes
25. Elektromérnök

26. Erdész
27. óvónő
28. Tengerész
29. Pszichológus
30. Cukrász



61. Történész
62. Divattervező, di

vat rajzoló
63. Fordító, tolmács
64. HövénytermesBtő
65. Salész 

66* Pénztárvezető
67. Zeneszerző
68. Szövőnő
69. Sporttudóaitó
70. Otthonvozet#
71. Nyelvtanár
72. Asztalos
73. Gáz-és vizvezotéitszorelő
74. Filozófus
75. Adminisztrátor
76. Állattenyésztő
77. író
78. Gépésztechnikus
79. Mq tematikus
80. jt&b 

SÍ. ЗДшШш
82. Olejnémök
83. Fogtechnikus
84. Kemmikus
85. Solti eladó
86. Meteorológus
87. Filmrendező
88. Szabo-szücs
89. Balettáncos
90. Kalauz

91 Mozdonyvezető 

32. JsobafestŐ-aásoló

94. Színész
95. Söltő
96. Rádló-TV bemondó
97. Muzeológus
98. Geológus
99. Történelem tanár

100. Táncdalónokea



7. ss. melléklet

Útmutató

A következőkben közmondásokat és szállóigéket találtok, 

melyek különböző nézeteket képviselnek, Minden nézet 
helyes lehet.

А Го feladatod a következő:

- Alaposan és figyelmesen tanulmányozd a listán össze
gyűjtött mondásokat, szállóigéket, amelyeket bizonyára 

már ismersz vagy hallottál rólukI

- A Jól átgondolt mondások közül válassz meggyőződésed 

szerint 10 olyan, amelyekkel egyetértess és 10 olyat, 
amelyekkel nem értess agyét!

- A meggyőződéseddel ellentétes mondások előtt álló 

kétjegyű szánokat а H3M ЙШ5К EGYE® elnevezésű sorozat 
11-tói 2ü“lg sorszámozott rovataiba írd be!

ÜGYELJ АЙНА? HOGY 10«10 WímÁST PEiaÉSJűBüL KI KELL 

VÁLADZTABOm

fáradozásod köszönjük!





36. IStg lélegzőm, eddig remélek.
39. Jóban bizik ki megában bízik.
4C. Csak a szerénynek пек hoz vágya kint.
41« Élvezd a mát, a holnap bizonytalan.
42. A vallás a gyávák anúmitáoa.
43. Vezérelved legyen józan gyakorlatiasság.
44. Minden ember Őszintének születik ée mint csaló hal meg.
45. Légy több, mint látszatod,
46. bzorgolotr. nélkül nincs jutalom.
47. Klüosx*e nincs szükség, ha családban a békesség.
46. Ha férfi vaqt, légy férfi.
49. Asszouykönny hámor szárad.
56. Uj barátért no hagyd el о régit.
51. Az apa a oealád feje, az anya a szive.
52. A szerelőn a tenyészet csalétke.
53. Vétkesek közt cinkos aki néma.
54. Csak a hitványak szerények,
55. klőssör éljünk, azután filozofáljunk.
56. Ki minél tudatlanabb, annál hiúbb.
57. Légy Mi magadhoz.
50. Szakítsd le minden órának virágát.
59* A művészet válogatott valóság.
6C. ülóbb fontolj, aztán lepj!
61. Mily édes а
62. Az ember egy félelmetes erkölcsi lehetőség.
63. Ábrándozás az élet megrontója.
64. Békességet a földön minden embernek.

tbori méltóságunk védőbástyája.

.ttevéa.

65. A lemondás
66. Szélcsendben érik az értelem.
67. bokát hallj, keveset szólj.
6ü. Az ©aber jobban hasonlít korához mint az édesapjához.
69. Szüzesség a leány legszebb ékessége.
70. Aki nem ártja magát semibe, mindig békében ól.
71* Könnyebb a kenyérovés, mint a szántás.
72. Az első szerelemre mindig emlékezünk.
73. Az embert a tudása mindenütt eltartja.
74# Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad.
75, Követelek tőled, mert tisztellek.



76. Ábrándjainkban felcsillan a holnap öröme.
77« A pénznek nincs szaga.
70. A világban ne keress értelmet.
79. Gondolj merészet és nagyot és todd rá életed.
00. Nincs csodálatosabb az embernél, 
öl. Gyűlölöm éa kerUlöm a hitvány tömeget.
62. Sorsát senki ©1 теха kerülheti.
03. Reménység a boldogtalanok kenyere.
Ö4« Щ-ndentltt jő d© legjobb otthon.
05* Valódi szerelem nincs szeretkezés nélkül.
86. SuLnden ember annyit ér, amennyit tud.
07. Mindent szabad, mit nem tilt a törvény.
GO. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy tusok,
09. Több az élet a táplálóknál.
90. Az Ólet viharában elakul a jellem.
91. Az emberiségért áldozatot hozni puszta illúzió.
92. Lte nekem,holnap neked.
93« Bátor ember szembe száll a sorssal.
94. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. 

95« A föld e siralom völgye.
96. Boldog aki megismerheti a dolgok okait.
97« Bem esik messze az alma a fájától.
98. A szerelem a férfi életében esek epizód, mig anőnek 

egész története.
99. Élvezd a mát, a holnap bizonytalan.
100. A társas ólet az életerő forrása.
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