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I • . A SZEMÉLYKÖZI VISZONYOK ÉS A SZEMÉLYISÉG 

ÉRTÉKORIENTÁCIÓJA  KÖZÖTTI  ÖSSZEFÜGGÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

1. A kutatás tárgya  

A tanulóifjuság helyzetének feltárásában nagy jelentő-

ségre tesz szert a társadalmi hatásokat közvetitő különbö-

ző közösségek diagnosztikai vizsgálata, különösképpen an-

nak tisztázása céljából, milyen módon és milyen mértékben 

érvényesül jelenleg e közösségek személyiségformáló 

funkciója. 

Kutatásainkkal közvetlenül ehhez a kérdésfelvetéshez csat-

lakozunk a tanulók személyközi viszonyainak alakulása és 

értékorientációja közötti összefüggést vizsgálva gimnáziumi 

osztályközösségekben. 

Kutatási stratégiánkban a marxista pszichológia felfo-

gásából indulunk ki, mely szerint a tanulói személyiség 

fejlődését az a tevékenységben realizálódó kölcsönös össze-

függés határozza meg, amely egyrészt a tanulónak az őt kö-

rülvevő emberi kapcsolatrendszerben /6s ebből következően 

a vele szemben támasztott követelmények rendszerében/ el-

foglalt helye, másrészt a saját tapasztalatai eredményeként 

benne kialakult pszichikus sajátosságok között fennáll. 

Tehát ha az iskolai osztályközösségnek a tanulói szemé-

lyiségre kifejtett hatását akarjuk megismerni, mindenek-

előtt azt a tényleges helyzetet kell figyelembe venni, ame-

lyet a tanuló e környezetében elfoglal. 



2. 	Elméleti összefüggések  

2.1. Az osztályközösség mint sajátos szociális csoport  

Az iskolai osztály, mely vizsgálatunk szemszögéből a 

tanuló közvetlen környezetének felel meg, sajátos szociális 

csoportot képez. 

Sajátos abban az értelemben, hogy az iskolai osztály is a 

társadalomnak mint  szociális  rendszernek része, de a társa-

dalomra érvényes törvényszerüségek nem vihetők rá közvetle-

nül és mechanikusan. /E tétel megforditva is igaz, s ez 

megcáfolja több nyugati polgári szociálpszichológiai felfo-

gás alapját, miszerint a nevelési folyamat szociálpszicho-

lógiai "optimalizáltságával" közvetlen hatást gyakorolhat 

a társadalom egész müködésének optimalizáltságára; a kis-

csoportok szintjén lehetségesnek véli az objektiv társadal-

mi viszonyok átalakitását /szociometria, szocioterdpia, 

"human relations"/. 

Az iskolai tanulócsoport sajátossága megmutatkozik tagjai-

nak közös tevékenységrendszerében és tagjai közötti érint-

kezés jellegében. 

A tanulók még nem hordozói a társadalmi  munkamegosztás 

rendszerének, igy az emberre jellemző  pszichikus történések 

/idarx értelmezésében/ "tisztább" alakban zajlanak le, mivel 

kevésbé "keresztezik" őket a már kialakult objektiv- és 

érdekviszonyok közvetlen hatásai. De nem hagyható figyel-

men kivül, hogy az iskolai osztály sem önmagából, nem tag-

jai "tiszta" interakcióiból alkotja meg tulajdon tevékeny-

ségi módjait és a "tevékenységek cseréjének" folyamatában 
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alakuld_eaL.azabályozó funkciót betöltő normáit, szerepmin-

táit, hsnemAórészt környezetéből - osztályon,  iskolán  

kivüli környezetéből - ragadja ki, és tevékenysége során 

módosítja azokat. A személyiség szocializációs fejlődésében 

szükségszerü, hogy az elsődleges szociális tapasztalatokat 

érettebb, integráltabb személyiségekkel való kapcsolatban 

szerezheti meg az egyén. 

Mindez nem mond ellent a tanulócsoport szerveződése, 

léte, fejlődése vonatkozásában a maga közvetlenségében meg-

nyilvánuló viszonylagos  önállóságának. Ez magában rejti azt 

a már axiómaként használatos megállapítást, hogy az osztály-

/közösség!/ nem tekinthető pusztán egymás mellett élő indi-

viduumok halmazának, mint csoport több és más, mint tagjai-

nak egyszerü összessége. 

A csoporttöbblet főként a közös céltételezésben, az  együtt-

működés  és kooperáció tartós szerveződésében, a személyes 

kapcsolatok rendszerjellegü strukturálódásában, valamint a 

csoporthoz  tartozás  kinálta élMénytöbblet /iairei F./ jelen- 

ségvilágában nyilvánul meg. A tanulócsoport tevékenysége 
_ 

folyamán olyan objektivációkat  vesz  át,  módosit és a maga 

módján dolgoz ki, amelyeknek származása semmi módon sem 

vezethető le közvetlenül a csoportot alkotó tanulók, egyé-

nek pszichikumának  működéséből.  Ezek az objektivációk 

/Pataki F. szóhasználatával/ mint a csoportra jellemző nor-

mák, értékrend,  hagyományok,  szokások, szerepelőirások és 

-elyárások sajátos viselkedést szabályozó és irányitó rend-

szerként  működnek:  Hatásuk megnyilvánul nösszcsoportszinten; 

de lényegében a társas élménytöbblet közvetitésével beépül, 
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interiorizálódik az egyes tanulók személyiségébe. 

Ebben az értelemben tulajdonitunk megkülönböztetett szerepet 

az iskolai osztályközösségnek a tanulók személyiségének fej-

lesztésében a szocializáció folyamatán belül. 

Teljes mértékben osztjuk Novikova, L.I. /1974./ véleményét 

arra vonatkozóan, hogy a tanuló szociális érettségének ki-

alakitásában sajátos, meglehetősen fontos szerepet játszik 

az egykoruak kollektivája, amelyben azonos koru társakkal 

együtt szerzi meg a szociális magatartás önálló, sokoldalu 

tapasztalatait. 

Makarenko, A.Sz. nem véletlenül nevezte a gyermekkollekti-

vát a társadalmi magatartási normák és készségek kialakitá-

sára szolgáló sajátos "tornateremnek". A tanulói kollektiva 

mint a társadalom szerves sejtje, mint összekötő a társa-

dalom és a tanuló személyisége között, a közösségi mezőn 

keresztül alakitja azokat a hatásokat, amelyek állandóan 

áramlanak a tanuló felé környezetének különböző szférájából. 

A kollektivában végülis végbemegy a tanulót ért különböző 

hatások sajátos transzformációja. 

A szélesköra társadalmi tapasztalatok megszerzését meghatá-

rozó folyamatok elemzése alapján kiemelhetjük e tapasztala-

tok fő forrásait: hindenekelőtt a tanulók közötti érintke-

zés formáit, amelyek a tanulócsoport közös tevékenységei 

révén, a "tevékenységek cseréjének" folyamatában realizá-

lódnak. 
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2.2.  Az osztályközösség kohéziója 

A szociálpszichológiában, különösen a kiscsoport-

kutatásban, egyik központi kutatási témát jelenti a csoport 

összeforrottságát jelző csoportkohézió problémája. Terje-

delmes irodalom foglalkozik az eredmények vizsgálatával. 

Az iskolai osztályközösség kohéziójának értelmezéséhez azon-

ban szükséges néhány lényeges kiegészitést tennünk az egy-

értelmüség érdekében. 

Az előbbiekben kifejtett elvi álláspontunkat folytat-

va ahhoz a következtetéshez jutunk, hogy a tanulóközösségek 

interperszonális kapcsolatrendszerének dinamikáját törvény-

Pzerüen a közös tevékenység társadalmilag jelentős és a 

személyiség által értékelt tartalma határozza meg. A kohézió 

mértéke nevelési szempontból annyiban  releváns,  amilyen mér-

tékben az a tanulók közötti érintkezés tartalmi vonatkozá-

sait alapul véve, adekvát a tanulói személyiségfejlesztés 

célrendszerével. A közösség "összeforrottsága", kohéziója 

ebben a felfogásban értékorientációs egységként  értelmezhető. 

A közösségi kohézió kutatásának egyik legfontosabb terüle-

tét tehát a tanulók értékorientációs azonosságainak és kU-

lönbözőségeinek, kölcsönös szociális percepciójának és el-

várásainak vizsgálata jelenti. Ez a megközelités követheti 

nyomon, hogyan válik a szó legtágabb értelmében felfogott 

uszocialis", közösségi, társas, a személyiség  individuális  

sajátszerüségévé és viszont: adott közösségi strukturák és 

viszonyok keretei között miképpen objektiválódnak az egyéni 

viselkedések halmozódásának és egybeicapcsolódásának eredmé- 



nyei meghatározott  minőségű közösségi értékmérőkké. 

/Pataki  F.,  1976./ 

Az értékorientációs egység irányultságát, tárgyát 

tekintve többféle lehet /intellektuális, erkölcsi, esztéti-

kai, általános társadalmi-politikai, munkatevékenységre 

irányuló stb.!.  A kohézió pedagógiai szociálpszichológiai 

megközelitési módja tehát megköveteli 2,..12,1121milegyel_121- 

tárását.  !Ezt  a szociálpszichológiában különválasztják a 

kohézió értelmezésében./ Joggal feltételezhető azonban, hogy 

az azonosság és különbözőség jegyében ilyen alapon valósul 

meg az iskolai osztályok egymáshoz kapcsolódása és elkülö-

nülése. 

2.3. A tanulói személyiség szociálpszichológiai helyzete  

az osztályközösség személyközi kapcsolatrendszerében 

Az osztály tagjai közötti érintkezés meghatározott 

viszonylatrendszert, egyfajta sajátos kapcsolatrendszert 

eredményez. Strukturáját azonban több oldalról is megköze-

lithetjük; szerkezete több egymásra rétegződő, egymáshoz 

különböző mértékben kapcsolódó, egymással nem azonositható 

szférában jelenik meg. 

Iskolai osztályok differenciáltságának elemzésénél általá-

ban megkülönböztetik az un. formális !intézményes, "eleve 

előirt"/ szerepstrukturát és az un. informális /spontán/ 

strukturát.  

A formális szerkezetben az eleve előirt kötelezettségek pan-

tosan és egyértelmüen meghatározzák minden tanuló státuszát 
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/különböző tisztségek  betöltése!.  Ez a státusz tehát lénye-

gében azzal a presztizzsel függ össze, amelyet adott tanuló 

elér tanulmányi eredményességével vagy a közösségi munkában, 

ifjusági szervezetben kivivott tekintélyével. 

Az informális csoportban a státusz nem eleve adott, az 

érintkezés során alakul ki belső rendezettsége. Alakulása 

is dinamikusabb. A tanuló meghatározott státusza itt nagy- 

mértékben függ attól, hogy milyen jellegü kapcsolatot ala-

kitott ki társaival, befolyásolja továbbá a közösségi tevé-

kenység jellege és a pszichikus közérzet. 

Problémafelvetésünk szempontjából Pataki Ferenc koncep-

ciója bizonyul a legoperativabbnak /Pataki, 1972./. 

A személyközi szociálpszichológiai szerkezet  ennélfogva ösz-

szetettebb, sokrétübb képződmény, mint pusztán az érzelmi 

kötődések nyomán kirajzolódó struktura. Az osztályközösség 

tagjainak kapcsolatait kivülről "magukkal hozott" és együt-

tesen alakitott vonatkozásrendszerek, kognitiv és értékelé-

si minták,  elvárások, interperszonális attitüdök, szokások 

hagyományok közvetitik, s mindezek egyuttal a szerkezet 

kialakulását és dinamikáját is determinálják. 

Az osztályban érvényes és szelektáló mechanizmuskent is 

müködő értékrend és normarendszer, valamint az egyénenként 

változó mértékü társas hatékonyság kölcsönhatása következ-

tében sajátos differenciálódás jön létre, amely a szociális 

preferáltság mértékében jut kifejezésre. 

Ebből kiindulva a tanuló szociálpszichológiai helyzetét 

végső soron tehát a leginkább preferált személyektől a 

peremre szorultakig huzódó "preferáltsági lejtőn" elfoglalt 



pozició és a saját pozicióhoz kapcsolódó viszonyulás 

pszichikus jellege közötti összefüggés határozza meg. 

2.4. Az értékorientáció és a személyiségfejlődés  

közötti kapcsolat  

2.4.1.Az  értékorientáció lényege  

Az emberi együttélés szabályozottsága, a társadalom 

és a kisebb közösségen belüli kooperáció, a kommunikáció 

szabályozása mind értékkategóriák közvetitésével valósul meg. 

Sem az egyes ember cselekvéseinek minősitése, sem a közössé-

gi együttmüködés normáinak_kialakulása ,nem képzelhető el az 

értékkategóriákhoz való  igazodás  nélkül /Murányi  ii. 1974./. 

A közösségi mechanizmusok mögött - ez vonatkozik az isko-

lai tanulóközösségekre is - meghatározott értéknorma, ér- 

tékrendszer huzódik. 	r? c7e••• 

Az értékrendszerek a személyiség szocializációs folyamatá-

nak szerves részét Képezik,  vagyis  abban a fejlődési folya- 

matban jönnek létre, amelynek keretében az egyén beillesz- __ 

kedik társadalmi környezetébe, elsajátitja a tárgyi tevé-

kenységhez szükséges képességeket és készségeket, beleértve 

a másokkal való együttmüködés képességét is, s amelyben 

alkotó módon, tevékenyen és tudatosan önmaga is részt vállal. 

Az egyén "szocializálódása" lényegében azt jelenti, 

hogy magáévá teszi környezetének értékrendszerét, s ezzel 

együtt válik olyanná, aki a társadalmi közegben folyó tevé-

kenység szubjektumaként fogja fel önmagát. 
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Ennek az értéktételező folyamatnak  az elemzésekor 

szembetalálkozunk azonban egy lényeges problémával: az ál-

talános és az egyes közti ellentmondással. Forrása, ahogy 

erre Jadov, D.A. és munkatársai /1975.7 rámutattak, az egyé7 

ni értékrendszer és az adott, konkrét feltételek közötti 

tevékenységet szabályozó értékrendszer között fennálló e14 _ 
térés. A vizsgált ellentmondás,szociálpszichológiai megköze-

litésben,egyik oldala a személyiség értékorientációjában, 

vagy az egyénnek a társadalmi környezete értékeihez való vi-

szonyában /attitüdjeiben/ ragadható meg. 

A személyiség neves külföldi kutatói /Bozsovics,L.I., 

Konnyikova,G.E., Nejmark,M.Sz./ gyakran hangoztatják azt a 

jelentős érvet, hogy a magatartás konkrét  megnyilvánulásait  

a személyiségnek abból az általános irányultságából kiindul-

va kell értelmezni, melynek keretében az uralkodó inditékok 

,s az értékorientációk felfedhetők. A tényleges magatartás 

látszólag ellentmondhat a megállapitott konkrét orientáció-

nak /fel nem ismert inditékok idézhetik elől, de nem mond 

ellent a személyiség általnos irányultságának /azaz más 

orientációk vagy inditékok elnyomják a jelenlegi feltételek 

között realizálódókat/. 

A szociálpszichológiából kiindulva lehetővé válik annak 

a befolyásnak a kimutatása, amit a csoport szerinti hovatar-

tozis vagy a referenciacsoport a személyiség orientációs 

rendszerére és tényleges magatartására gyakorol. Az érték-

orientáció kifejezi egyrészt az egyén szociális státuszát, 

másrészt  a  személyiség szükségletei, irányults_iga, tulajdon-

ságai és  a  magatartása közötti egybeesés mértékét. 
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Az értékorientáció értékattitüdök meghatározott rendszere. 

Az attitüd mindig konkrét-egyedi dolgok, tárgyak, cselekvések 

magatartásmódok iránti reagálási készséget jelent /Secord,P. 

Backman,C.W.,1972./. A szorosabban vett értékattitiid belső 

viszony, készség az egyén számára adott_társadalmi preferen-

ciák elfogadására,illetve elvetésére, és az ennek.értelmében 

való cselekvésre /Murányi M. 1974./. 

Az értékrendszerek viszont a tárgyak egész  kategóriáival 

szembeni értékelő viszonyulások. Jadov,D.A. megfogalmazásában 

az értékorientáció attitüdök  hierarchikus rendszere, amely  .a 

személyiségnek meghatározott társadalmi normák és értékek 

szerinti irányultságát fejezi ki. Ezt az irányultságot kogni-

tiv, emocionális és magatartási komponensek egyaránt jellem-

zik /Pataki F. - Hunyady Gy.,1972./. 

2.4.2. Az értékorientáció funkciója  

Az értékorientációk alapvető funkoi4a az, hogy sza-

bályozzák a magatartást, mint meghatározott társadalmi felté-

telek között lezajló tudatosult cselekedetet. 

Nevelési szempontból számunkra fontos, hogy tanulóinknál 

olyan értékpreferenciák kerüljenek előtérbe, olyan értékori-

entációk váljanak magatartásuk  szabályozóivá,  amelyek össz-

hangban vannak a szocializmus alapvető társadalmi értékrend-

jével, illetve a társadalmilag elfogadott értékek közül a 

tanulók azokat válasszák életvitelük szempontjából meghatá-

rozóknak, amelyek adekvátak személyiségtulajdonságaiknak. 
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2.4.3. Az értékorientáció genézise  

Az értékorientáció a személyiségben nem keletkezik 

egyszerre, hanem hosszu idő alatt alakul ki, és az emberi 

érintkez4asorán változik. 

Adott társadalmi feltételek között bontakozik ki, de minden-

kor az egyén pszichológiai sajátosságaival összefüggésben. 

Többek között ez a magyarázata annak a nyilvánvaló ténynek, 

hogy azonos feltételek között különbségek mutatkoznak az 

egyének értékorientációiban, azok viszonylagos intenzitásában. 

Az értékattitüdök és értékrendszerek kibontakozásd-

nak legáltalinosabb mechanizmusait vizsgálva  Murányi Mihály  

/1974./ az értékek interiorizálódását veszi alapul. Ezen 

belül két, egymással gyakran szorosan összefonódó jelenség-

körre mutat rá: az elsajátitás és az identifikáció sajátos-

ságaira. 

A magatartási normáknak mint értékeknek megjelenésénél,a velük 

kapcsolatos értékattitüdök kialakulásában fontos szerep jut 

az utánzásnak. Ilyenkor a tanuló többé-kevésbé identifiká-

lódik valakivel, a szituáció határain belül megpróbál olyan 

lenni, mint ó /Murányi M. 1974./. Bizonyos magatartásmódot, 

vagyis az interperszonális  kapcsolatok sikját átölelő 

viszonytlási strukturát /amelyen belül rendeződnek el a 

konkrét értékattitüdök/ kezdetben valamilyen konkrét sze-

mély példáját követve sajátit el a tanuló. E folyamatban 

azonban nem egyszer előáll az a paradox helyzet, hogy nem is 

a valóban értékhordozó tulajdonságokat, magatartásmódokat 

utánozzák a tanulók, hanem az eEietlegest, az értékközömböst, 
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az értékes Ilelyett csupán a jellegzeteset /pl. hanghordozás, 

.qzóhasznillat, gesztus, öltözködés  stb.!.  "Hogy kivel iden-

tifikálódik a tanuló, az elsősorban érzelmi viszonyulásától _ 

függ. Az identifikáció tárgya a leginkább szeretett személy" 

4Jurányi 	1974/. De előfordulhat olyan egészen ellentmon- 

dásos helyzet is, amikor a spontán érzelmi irányulás elsőd-

leges identifikációteremtő hatásait intenziven befolyásolják, 

sőt ellensulyozzák a gye 	mekre irányuló "társadalmi nyomás" 

hatásai, pl. a gyerekközösség /osztályközösség/ részéről 

felé irányuló elvárások vagy éppen kényszeritő hatások, 

E kérdésben álláspontunk eltér az előbbiekben kifejtett 

nézettől. Az ellentmondás ugyanis - véleményünk szerint - 

csak látszólagos, különösen abban az esetben, ha az érték-

orientáció alakulásáról van szó. Az egyéni magatartási mo-

dellkövetés mintegy átszürődik a csoport  /referenciacsoport, 

osztályközösség/ érvényben lévő, ténylegesen funkcionáló 

értékrendszerének közvetitő hatásán,  s lényegében a társas 

élménytöbblet prizmáján át megtörve válik az adott személyi-

ség számára jelentőssé. 

A problematikát azonban az életkori sajátosságokból kiin-

dulva differenciáltan ajánlatos megközeliteni. 

Igen valószinü ugyanis, hogy az emlitett "csoport-szürőhatás" 

a személyiségfejlődés különböző szakaszaiban eltérő jelen-

tőséggel bir. Feltátelezhető, hogy a serdülőkortól kezdődően 

- amikor az emberi érintkezés iránt egyre fokozódó érdeklő-

dés mutatkozik -, a korai ifjukoron át, - amikor a társas 

kapcsolatok köre megnő, s a személyközi viszonyokban minő-

ségi változások történnek -, a kortárscsoport hatása egyre 
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nagyobb jelentőségüvé válik a személyiség számára. Különö-

sen megmutatkozik ez a tendencia az ön- és társértékelések 

dinamikus változásaiban. 

Az emberi kapcsolatok értékhordozóvá válnak. A személyiség 

értékorientációjában bekövetkező ilyenirányu változások 

adekvát közös tevékenységi formákban felerősödnek, s a kö-

zösségi-csoportos aktivitás fokától, integráltságának mér-

tékétől függően a közösség mint egész értékorientáciájának 

alapjává  válnak.  Igy tölthetik be a dialektika trvényének 

érvényesülésével a személyiség fejlődését elősegitő hatóté-

nyező szerep5t. 

Az értékorientáció alakulását tehát nem elegendő csupán 

az interiorizáció folyamatára leszükiteni, mert fejlődésében 

- lényegéből fakadóan - egyidejüleg megvalósul az interiori-

zált értékhordozók "kivetitése 	exteriorizációja.  Nem két 

különálló jelenségről van tehát szó, hanem elméges folya-

matról. Csak kölcsönhatásukban lelhetünk magyarázatot 

csoportnormák, értékrendszerek kialakulására. 

Valójában e dialektikus kölcsönhatás érvényesülésével való-

sul meg az egyéni szocializáció abban a vonatkozásban, hogy 

a személyiség nem egyszetüen "befogadó", hanem egyszersmind 

alkotó; nem csupán "értékelsajátit6", hanem önmaga is 

"értékteremtő", beleértve közvetlen kapcsolatainak alakitá-

sát az emberi érintkezés során. 
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2.4.4. Az értékorientáció megnyilvánulásának sajátosságai  

Mivel az értékorientáció kutatása mind hazai, mind 

nemzetközi téren még csak kezdetén áll, pszichológiai jel-

lemzőinek összefoglalására és rendszerezésére egyelőre csak 

hipotétikus formában, a teljesség igénye nélkül vállalkozha A/7-6“ 

tunk. Az értékorientáció megnyilvánulásának .trakteriszti- 
- 

kuma magában foglalja az orientáció irányát, a megnyilvánu-

lás jellegét és intenzitását. 

A./ Az értékorientáció fajtái  

Az értékorientációk, mint ahogy az előzőekben utaltunk 

rá, a tárgyak egész kategóriáival szemben kialakuló értékelő 

viszonyulások;  bennük az egyén és környezete közötti viszony 

meghatározott tipusa fejeződik ki. Ez teszi lehetővé, hogy 

az értékorientációkat  irányulásuk  szerint különböző csopor-

tokba sorolhassuk. Eszerint a következő főbb csoportokat 

állapithatjuk meg: 

A megismerő tevékenységre irányuló értékorientáció, az 

intellektuális értékorientáció alapjait lényegében a társa-

dalom müveltségeszményének beépülése jelenti: a sokoldalu 

és korszerü müveltség elsajátitásának olyan igényét tákrözi, 

amelynek mélyén a tudásnak mint értéknek és mint a személyi-

ség gazdagodási lehetőségének felismerése huzódik meg. 

Az erkölcsi értékorientáció az erkölcsi normák érték-

tartalmának tadatos  elfogadását  4s a hozzájuk való -pozitiv 

viszonyult fejezi ki; közvetlen hatása a személyiség által 

fontosnak tartott erkölcsileg értékes tulajdonságok kialaku- 
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lásában,és az erkölcsileg értékes cselekvések érvényre 

juttatásában mérhető le. 

Az esztétikai értékorientációk nem korlátozódnak csupán 

az alapvetően esztétikai objektivációkra, müvészi alkotások-

ra vagy a mindennapi élet köznapi esztétikai értékitéleteket 

kiváltó jelenségeire, hanem transzferhatásuk az emberi tevé-

kenység egész szférájára és e tevékenység tárgyaira is ki- 

terjed. E transzferjelenségek kialakulásában rejlik az esz- 

tétikai értékorientáció tágabb, a  művészi szép felismerésé-

nél és élvezeténél szélesebb körű pozitiv hatása a személyi-

ségfejlődésre. 

A szociális értékorientáció az emberi érintkezésre irá-

nyuló  sajátos orientációt  jelzi, a "társas-közöSségi maga-

tartásmódok" körét érinti a társas együttmüködés, a kooperá-

ció és a kommunikáció vonalán. 

Benne megnyilvánul az értékorientációkra  általánosan érvé-

nyes kettős specifikum: a személyiség sajátossága /itt: szo-

cializáltságának, szociabilitásának jellemzői/ és sajátos 

tevékenységre /itt: szociális aktivitásra/ ösztönző jellege. 

Legszorosabb összefüggést kétségkivül az erkölcsi érték-

orientációval mutat, de lényegénél és jelentőségénél fogva 

nem azonositható vele. 

Az értékorientációk mint a személyiség specifikus kép-

ződményei a többi személyiség-jellemzővel együtt integrált 

egységet alkotnak, s atevékenységben ilyen értelemben komplex _ 

formában jelennek meg, fejlődnek, és fejtik ki  magatartás-

szabályozó és személyiségfejlesztő funkciójukat. 
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B./ Az értékorientAció megnyilvánulásának  jellege  

és intenzitása  

Az értékorientáció cselekvésre öszttina funkciójából 

kiindulva_megnyilvánulását—vizegálva  különböző  intenzitási 

fokozatokat állapithatunk meg. 

Bár a pedagógiai szakirodalomban ujabban több oldalról 

is birált, de a nevelési gyakorlatoan továbbra is általáno-

san elfogadott, az egyén passzivitásától az aktivitásig ter-

jedő széles intenzitási skála értelmezése pedagógiai szociál-

pszichológiai megközelitésben kiegészitésre szorul. 

Az értékorientáció tevékenységirányitó jellege nvilt és 

látens módon jut kifejezésre. 

A nevelési helyzetekben, az iskolai osztályon belüli érint-

kezés különböző formáiban tapasztalható un. tanulói passzi-

vitás -amelyet a közvélemény általában negativan értékel-, 

adott személyiség értékorientációjának egyik megnyilvánulási 

formája:  a szociális csoport értékrendjének el nem fogadása 

látens, vagy elutasitása nyilt formában. Vagyis ebben az eset-

ben a közösség által  preferált és az adott személyiség által 

fontosnak tartott  "értéktartomány" között diszkrepancia 

keletkezik, 

Hunyady György /1972./ álláspontját elfogadva különbséget 

látunk  azonban azonosság és azonosság, különbség és különb-

ség között aszerint, hogy milyen tartalom vonatkozásában 

állnak fenn. Nemcsak az a fontos, hogy mekkora az egyetértés, 

hanem hogy miben értenek egyet; mekkora a tárgy valóságos és 

felismert jelentősége a társak életében és együttmüködésében; 
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f , 	• 0, 

milyen értéktartomány válik cselekvésre ösztönző domináló 

tényezővé. Tehát nemcsak a "passzivitás" vagy "aktivitás" 

konstatálása fontos, hanem annak elemzése is, milyen osz-

tálynorma,  szociális értékrend mellett váltak az osztály 

egyes tagjai "passzivvá", mig mások ugyanezen értékrendszer 

mellett "aktivvá". 

Az eddigiekben kifejtett elméleti kérdésfelvetések 

koncentrációja ebben a pontban kulminál: 

A személyiség értékorientációs rendszere az egyén által a 

szociális rendszerben elfoglalt szociálpszichológiai hely-

zetéből fakadó szürőhatáson keresztül fejti ki különböző in-

tenzitásfokkal cselekvésre irányitó funkcióját. 

Nevelési szempontból releváns értéktételező tartalmi viszo-

nyulásokat alapul véve fontossá válik az elutasitó, az 

elfogadó, a követő és az alkotó módon megnyilvánuló értékori-

entációk kitapintása és analizálása. /E globális felosztást 

természetesen tovább bonthatnánk./ 

Ez az összefüggés egyike azoknak, amelyek a személyiség 

és közösség közötti dialektikus kölcsönhatás differenciál-

tabb feltárásához vezethetnek; ezáltal válik ténylegesen 

rendszerjellegüvé /akár az egyén, akár a közösség oldaláról 

közelitünk is/ a problémakör. 
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3. 	Kutatásmetodikai előzmények  

A pedagógiai történések lényegüket tekintve  szociális 

/interperszonális/ történések, s ilyen értelemben müködé- 
. 

süket befolyásolják a szociálpszichológiai törvényszerüsé-

gek. Ugyanakkor, számos empirikus vizsgálat alátámasztja, 

a nevelési folyamat olyan sajátosságokKal rendelkezik, amely 

indokolttá teszi a jelenségek  speciális elemzését: a  sajá-

tosan  pedagógiai szociálpszichológiai megközelitést. 

Nehézségként  jelentkezik azonban, hogy a  tudományág 

napjainkban formálódik önálló diszciplinává. Igy szembe kell 

néznünk elméleti rendszerének kiforratlanságával, a tudomány-

ág önfejlődéséből adódó metodológiai és módszertani 

problémákkal. 

Hazánkban, mint a legtöbb szocialista országban, sajá-

tos módon jutottunk el a tanulói közösségek diagnosztikai 

vizsgálatánál a pedagógiai  szociálpszichológiai elemzés 

szükségességének felismeréséhez. 

A közösségkutatás társadalmunk lényegi összefüggései-

bői kiindulva nagy multra tekint vissza, s mindenekelőtt a 

szocialista pedagógia eszmerendszerében jutott kifejezésre. 

A közösségi viszonyok és dinamizmusok differenciáltabb 

elemzése, s főleg a személyiségfejlesztés, a személyiség 

sokoldalu kibontakoztatásából eredő gyakorlati feladatok 

megoldása közben kerültünk szembe szociálpszichológiai szem-

léletet és módszereket követelő problémahelyzetekkel. 

A  szociálpszichológia  azonban polgári társadalmi viszonyok 

között fejlődött ki, "klasszikus" módszerei csak kritikL,i 



- 22 - 

analizis után adaptálhatók kérdésfelvetéseink vizsgálatá-

nál. Ennek alapvető oka elvi álláspontunk különbözőségében 

gyökerezik: A polgári  szociálpszichológusok  figyelmét jó-

részt a kiscsoportkutatás vonta magára. Olyan értelemben 

vett kiscsoport, mint önmagába zárt pszichológiai egység, 

mintegy kiszakitva a természetes szociális közegből és 

elvonatkortatva tagjai tevékenységének szociális tartalmától. 

Az iskolai osztályt a leggyakrabban csak "kisérleti terepu 

ként használják. 

Ezzel ellentétben nálunk a közösség szociálpszichológiai 

vizsgálata magának a nevelési gyakorlatnak optimalizálása 

érdekében a tartalmi összefüggések  feltárására  koncentrál, 

szervesen bekapcsolódva a természetes folyamatba. 

Az 196o-as években fellendült pedagógiai pszichológiai  

kutatások jelentős fordulatot  hoztak  a személyiség-közösség 

dialektikus kölcsönhatás értelmezésében. 

A nevelési tapasztalatból kiinduló korábbi közösségi kuta-

tások eredményei rámutattak arra, hogy a tanulónak a szemé-

lyes viszonylatok rendszerében elfoglalt helyzete lényeges 

személyiségformáló tényezőt képvisel. 

A kutatások szociálpszichológiai módszerekkel kiegészülve 

a személyes viszonyrendszerek "objektiv" méréses vizsgála-

tára irányultak. 

Ez a törekvés mind elméleti, mind módszertani szempontból 

fontos állomása volt a fejlődésnek, szükségesnek, megalapo-

zottnak látszott: Egyrészt kisérleti tényanyaggal járult 

hozzá a tanulói közösség differenciáltabb megközelitéséhez 

4s a közösség személyiségformáló hatásának pontositásához; 
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másrészt pedig előrevetitette a szociálpszichológiai kuta- 

tások létjogosultságát és egyben szükségességét a nevelés-__ 
ügy fejlesztésének szolgálatában. 

A szociálpszichológiai módszerek közül legelőször a 

szociometria vonult be az iskolai terepre. A módszer gyors  

elterjedése a nevelési gyakorlatban nem egyszerüen egyfajta 

"divatjelenségként" magyarázható. Alkalmazása és népszerüsé-

ge objektiv okokra vezethető vissza. Ezek közül a következő-

ket  emeljük ki: 

1./ A szociometria tullénve a megfigyelés mint módszer 

elsődleges tapasztalati leiró és erősen szubjektiv jellegén, 

ugy látszott, betöltheti a kisérleti módszer rendeltetését. 

2./ Figyelemmel kell lenniink arra a körülményre is, hogy 

meghonosodása idején nálunk különösen nagyfoku affinitás 

mutatkozott az un. "objektiv méréses módszerek", "objektiv 

paraméterek" kidolgozása és alkalmazása iránt azokban a je-

lenségkörökben is, amelyek jellemzői hagyományosan mennYi-

sézi_indexek formájában nem fejezhetők ki. A szociális in-

dexek viszont az.objektivitás és a mennyiségi összehasonlit-

hatóság realitásának  látszatát  keltve, uj megvilágitásba 

helyezték a nevelési szituációt. 

3./ Nem kis szerepet játszott a módszer elterjedésében 

viszonylag egyszerü alkalmazási módja, bár az előmunkálatok 

és az eredmények adekvát minőségi elemzése kördltekintő és 

speciális felkészültséget követel. 

4./ A fejlődés adott szakaszának megfelelően  alkalmasnak 

bizonyult a tanulók közötti, a nevelő számára addig sok e-

setben rejtett személyes kapcsolatok feltérképezésére. 
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Erről tanuskodnak a különböző iskolai közösségekben végzett 

szociometriai vizsgálatok. /Babodiné 1967, Duró L. 1966, 1968, 

1969, Hunyady Gy. 1967, Kántás L. 1965, Mérei F. 1965, 1967, 

1969, Vastagh Z. 1967, Várhegyi Gy. 1964./ 

A vizsgálatok tapasztalataiból levont következtetések alap-

ján létrejött a módszer továbbfejlesztett technikája. /Mérei 

F. 1971./ Az un. többszempontu szociometriai felméréssel a 

szimpátia viszonyok mellett az osztály életkereteihez iga-

zodva vizsgálhatóvá vált a lényeges közösségi funkciók és 

értékelő tulajdonságok megitélésének szintje, ezzel a cso-

portnorma jellegére, a közösség állapotára is levonhatók 

bizonyos következtetések. 

A szociometriai vizsgálatok eredményeinek összevető 

elemzésével azonban felfedhetők a módszer korlátai. 

Ha abból a marxista felfogásból indulunk ki, hogy az iskolai 

osztály a társadalmon belül is egy sajátos  szociális  rend-

szer /az iskola/ része /Friedrich,W. 1971, Kossakowski 3 O. 

1969, Kessel0J.1974, Zehner,K. 1967.1 s mint annak szerves 

. egysége tekinthető önmagában is szociális csoportnak 

/Pataki F. 1969, Parygin 1971, a leningrádi szociálpszicho-

lógiai iskola!, akkor vizsgálatában nem hagyhatók figyelmen 

kivül a dialektika törvényszerüségének konkrét megjelenési 

formái: struktura és müködés, jelenség és lényeg, tartalom 

és forma közötti összefüggések vonatkozásában. Ilyen ér- _- _ 

telemben alkalmazott többszintü elemzés világithat rá a 

közösség személyiségfejlesztő mechanizmusaira. 

A szociometriai módszerrel elsődlegesen adott osztály sze-

mélyközi kapcsolatainak strukturája mutatható ki, 
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A szerkezeti kép értelmezésén61 főleg az alábbi kérdésekben 

mutatkoznak hiányosságok, amelyek a módszer korlátaiból 

fakadnak: 

1./ A személyközi kapcsolatok egzaktnak tünő mutatói nem 

tükrözik, és nem is tükrözhetik a közösségnek mint egésznek 

sajátos karakterisztikáját, mert ez utóbbi sokkal inkább a 

közösség célirányos tevékenységének tartalmi vonatkozásaiban 

jelenik meg /Petrovszkij,1973./ 

Különösen problémásnak tartjuk a közösség összeforrottságát 

jellemző kohézió értelmezését, pontosabban a szociálpszicho-

lógiában érvényes értelmezés mechanikus átvitelét a nevelé-

si helyzetre, a pedagógiai szociálpszichológiába. 

A kohézió a koncepció szerint alapjában véve a személyek 

közötti interakciókra, kommunikációs aktusokra alapoz. 

Mérei szerint magas kohézió abban a "társas mezőben" jöhet 

létre, ahol sok az együttes élmény. Nevelési szempontból 

azonban nagyon lényeges, hogy milyen tartalmat hordoz magá-

ban ez az együttes élmény, mennyiben közelit a szocialista 

személyiség-fejlesztés clrendszeréhez. 

Elővizsgálatainkban is beigazolódott, hogy egy iskolai osz-

tály belső összeforrottsága, a személyes kapcsolatok in-

tegráltsága_az adott közösség életkeretei között létrejövő 

közös tevékenységben születő együttes élmények függvénye. 

Egy tanulóközösség minősitésében, a közösségre jellemző 

helyzetkép megitélésében a kohézió önmagában azonban nem le-

het meghatározó értékmérő kritérium. Önmagában nem képvisel 

minőségi értéket, de a közösség összetartásának állapota a 

müködés, a funkcioabeljesités hatékonysága és "optimalizált- 
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sága" összefüggésében már lényegessé válik. 

Mindez tehát méginkább indokolttá teszi a kohéziót megha-

tározó tartalmi összefüggések vizsgálatát nevelési szem-

pontból. A szociometria ehhez nem elegendő. 

2./ A tanuló un. "szociometriai statusza" nem fedi feltét- 
_ 

lenül a személyiség valós pozicióját. 

A személyiség poziciója a személyiség belső lényegi jellem-

zőit fejezi ki, amelyek együttesen szociálpszichológiai 

sajátosságként funkcionálnak: A személyiségről tehát mint 

a tevékenységben létrejött érintkezés szubjektumáról van szó 

/Ananyev,B.G/, annak motivációs rendszeréről /Bozsovics,L.I., 

Duró L./, aktivitásának irányultságáról /idalkovszkaja,T.N./, 

önismeretének sajátosságairól /lalláthné/. 

A szociometriai "helyzetkép" nem a tanulók közötti érintke-

zést, hanem csak a személyközi kapcsolatok szerkezeti el-

rendeződését  tükrözi. Különösen a "sztár" vagy "vezér" hely-

zetü tanulóknál és a peremre szorult tanulók esetében talá-

lunk erre sok bizonyitó példát. 

3./ A szociometriai vizsgálatokkal nerncIerül fény az osztá-

lyon belüli csoportképződés, rétegződés okaira és főleg di-

namikájára,-müködő és irányitó mechanizmusaira. 

Az eddigi kutatások arra engednek következtetni, hogy 

maga a probléma végső soron két tényezőben összpontosul: 

Az egyénről egyénre változó mértékü szociabilitás, ILirsas 

hatékonyság és az osztályban "érvényes és szelektáló mecha-

nizmusként is müködő értékrend és normarendszer  kölcsönha-

tása  alakitja ki e diffslienciálódást" /Pataki, F. 1972/ a 
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psopörtközi /osztályon belüli, rétegszintü/ aktivitás 

tényleges hatótényezőjén közvetitve. /Petrovszkij,1973./ 

Ezen összefüggések vizsgálatára a szociometriai módszer nem 

vállalkozhatott, szükségessé vált ujabb módszerek kikisérle-

tezése, mindenekelőtt speciális pedagógiai szociálpszicho-

lógiai módszerek kimunkálása. 

A kutatók nálunk kérdésfelvetéseiknek megfelelően 

általában egyéb módszereket is alkalmaztak a szociometria 

mellett, de metodológiai és metodikai szempontból ujat csak 

a célirányosabb motiváció-kutatások hortak. 

Jelentőségük mindenekelőtt abban rejlik, hogy rávilágithat 

az  interperszonális  kapcsolatok alakulásának inditékaira, a 

személyiség azon értékeire, melyeket végső/soron a közösség 

tevékenységének tartalma determinál /Vajszman, Komarova,1974/ 

Különböző életkoru tanulókkal végzett vizsgálatok alapján 

kimutatható, hogy az egyének személyközi kapcsolatainak 

kereteit, tartalmát és minőségét alapvetően meghatározza 

a közösségben vagy a csoporton belüli szerepükben megnyil-

vánuló erkölcsi tulajdonságaik jellege, "a különböző 

feladathelyzetekben realizálódó  társválasztás  erkölcsi mo-

tivumainak szociális és individuális irányultságan/Dur(5,1972/ 

A tanulók szociabilitásnak alakulásában fontos tényező 

önértékelési képességük fejlődése, fejlettsége. 

Gimnáziumi tanulók ön- és társértékelésének alakulását 

elemezve idailáthné Cserhalmi idagda /1976./ arra a megálla-

pitásra jutott, hogy a tanulók egymás megitélésében jóval 

objektivebbek, társaikat differenciáltabban, sokoldalubban 

és érettebben itélik meg, mint önmagukat. Amig saját 
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magukkal kapcsolatban gyakran térnek ki lényegtelen vonások-

ra, addig társaikoannmélyebb" emberi, erkölcsi értékekek fe-

deznek fel, ezáltal mintegy "ujraértékelik" őket. Ez a fo-

lyamat szükséges előfeltétele az én-kép nujra-értékelésé"- 

nek, s a  reális önismeret kialakulásának irányába mutat. 

Az attittidkutatások  megindulásával kezdetét vette az 

osztálytörténések dinamikájának behatóbb szociálpszicholó-

giai elemzése. 

Napjainkban az attitüdöket általában olyan komplex viszonyu- _  

lásmódoknak  tekintik, amelyekben bonyolultan szövődnek össze _ 

a viszonyulás tárgyára vonatkozó értékitéletek, érzelmi 

reagálások és viselkedési minták /Secord-Backman, 1972./ 

E témakör kutatása nálunk szinte előzmények nélküli. Nincse- 

nek  olyan hagyományai a hazai  szociálpszichológiában,  mint 

a csoportkutatásnak. Szakirodalma igen szükös, ahogy kutató-

inak köre is viszonylag kicsi. A megjelent publikációkban 

még jelentkezik az elméletileg nem integrált részvizsgála-

tok és az empirikus vizsgálatoktól  elszakadt elméletismer-

tetések kettőssége. Az ujabban induló, már nyomon..következő 

kutatások az elméleti és empirikus munkálatok szervesebb 

kapcsolatával biztatnak. 

A tanulók értékorientációjának, mondhatnánk  attitild-

jeinek körvonalazására vállalkozott Gáspárné Zau_aer Éva 

/1965. 1969./ sajátos technikát alkalmazva. Tematikusan 

rendszerezett mondások közül /amelyek értékelést tartalmaz-

tak/ kellett a vizsgálati személynek egyetértése,illetve 

elutasitása jeléül választani. Ezt a kutató utóbb a tanulók 

személyiségének megismerésének eszközeként jellemezte. 



- 29 - 

Hunyady György /1971/ a szociometriai és a látens 

ideológiai szerkezet viszonyát szintén az attitüdök feltá-

rásával közelitette meg. Ezáltal kimutatta, hogy az ideoló-

giai tényleges azonosság összefüggésben  áll  a társak kö-

zötti rokonszenvvel, az attitüdök egyezésének és különböző-

ségének tendenciaszerüen megfelel a rokonszenv, illetve 

ennek hiánya. 

Hunyady Györgyné /1974/ a kö_zösség_szerkezete és a ta-

nulók kollektivitása közti összefüggést az attitüd-dinami-

kai törvények alapján vizsgálta. Bebizonyosodott, hogy az 

attitüdkutatás felhasználható a nevelési eredmények Iemhret4.- 

sében épp azon a területen, ahol a le&:evésbé kidolgozottak 

a pedagógiai pszichológiai módszerek: a nevelőhatások szemé-

lyiségfejlesztő törvényszerüségeinek feltárásában. 

Hunyadyné egyuttal felhivta a figyelmet néhány módszertani 

tapasztalatára, amelyeket érdemes figyelembe venni a jövő-

ben a pedagógiai szociálpszichológiai módszerek kiválasz-

tásánál és komplex módszereinek kimunkálásánál. E tanulsá-

gok közül a következőket emeljük ki: 

"Az iskolában a válaszoló számára gyanithatunk bizonyos el-

várások, normák, értékitéletek, amelyek az attitüdskála 

itemei  mögött meghuzódnak. Az iskola ui. - funkciójából kö-

vetkezően - gyakran, szisztematikusan megfogalmazza ezeket 

az értékitéleteket, és éppen az a szándéka, hogy ezeket a 

tanulók elfogadják, magukévá tegyék; más társadalmi közeg-

ben ez nincs igy. Ott a vizsgálati személyeket sokféle hatás 

éri, jobban kényszerülnek az itéletek önálló mérlegelésére. 

Ezért talán megbizhatóbban tárja fel az attitüdskála saját 
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értékelő beállitódásukat, mint a gyermekek esetében." 

A másik fontos tanulságot a kutató abban látja, hogy nevelé-

si szempontból azok az itéletek is jelentősek lehetnek, 

amelyek nem osztják meg a populációt, amelyeknek kicsi a 

szórásuk.  Ezeket  a kiterjedt szociálpszichológiai vizsgála-

tokban elvetik, mivel az értékelésben kimutatható különb-

ségeket keresik egy bizonyos populációban. A nevelési szitu-

ációban  viszont  valamely item megitélésében mutatkozó fel-

tünő homogenitás nem feltétlenül módszertani hibát jelez, 

hanem a pedagógus  számára  releváns iaformációt szolgáltat 

az adott csoportban kialakult egységes álláspontról, a köz-

vélemény egyöntetüségéről valamilyen lényeges kérdésben. 

Azt, hogy a mutatkozó homogenitást eredménynek tekintjük-e 

vagy sem, az az értékitéletek konkrét tartalmától és a meg-

itélés jellegétől függ. 

A kutatók, jóllehet, különböző jelenségeket vettek 

vizsgálódásuk alapjául, de következtetéseikkel megegyeznek 

abban, hogy a közösségi mechanizmusok az együttes tevékeny-

ségek közvetitésével, tagjainak állandó érintkezésében, a 

személyközi viszonyokban fejtik ki személyiségfejlesztő ha-

tásukat. 

E rövid, inkább csak vázlatos áttekintésből is megalapozott-

nak  látszik  azonban az a meggondolás, hogy a nevelési folya-

mat diagnosztikai vizsgálatában szükséges a nevelési kérdés-

feltevéseknek adekvát sajátos szociálpszichológiai megköze-

lités, amely már tartalmában és konkrét módszereiben önálló 

pedagógiai szociálpszichológiai elemzést  feltételez. 
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Ehhez elengedhetetlen a marxista igényü kritikával  párosuló  

elméleti igényü előrelépés, amely - ahogy erre Hunyady György 

/1976./ utal - mindenekelőtt a rendszerükben szemlélt kog-

nitiv szerkezetek társas-társadalmi determinációjának 

sától várható. Ezzel biztatnak az attittidök alakulását és a 

személyek percepcióját csoportvetületben elemző, interper-

szonális viszonyokban értelmező deskripciók, illetőleg a kri-

térium attitüdöket a társadalmi helyzet - a szocializáció 

során bekövetkező - változásai alapján vizsgáló kutatások. 

4. 	Hipotézisek és kutatási feladatok 

Az elméleti összefüggéseket és a kutatásmetodikai előz-

ményeket alapul véve a következőképp  határolhatjuk  körül 

vizsgálati hipotéziseinket: 

A tanulók közötti érintkezés jellege olyan értékorien-

tációs tényező, amely a_személyiség beállitódásának és ma-

gatartásának s,zabályozója, fejlődésének egyik alapvető pszicho-

lógiai előfeltétele. 

Minden szociális csoporttal szemben valamilyen társadalmi 

elvárás érvényesül, valamilyen többé-kevésbé meghatározott 

értékorientációra vonatkozóan. Makrostrukturálisan meghatá- 

rozott értékorientáció ez, amely közvetlenül a csoport tár-

sadalmi funkciójával függ össze. Iskolai osztályok esetében 

ez nyilvánvalóan intellektuális és közösségi orientációt egy-

aránt jelent. Dem mintha más értékorientációk nem lennének 

kivánatosak, de a  tanulmányi  munkával, s az emberi együtt- 
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müködéssel kapcsolatos  elvárás  a csoport létének alapja, mint 

"kritérium - értékorientáció" értelmezhető. 

lag a korai iskoláskorra jellemző, hogy a személyközi viszo- 

nyok  a "tanulmányi - értékorientáció" mentén rajzolódnak ki, 

ugv feltételezhető, hogy az általunk vizsgált korosztálynál 

/korai ifiukor/ a szociális érintkezés kiterjeszkedése és _ 

differenciálódása következtében a személyiség beállitódása 

az erkölcsi-szociális ért6korientáció irányában átstruktu-

rálódik: jelentősége a személyiség számára megnő. E jelen-

ség a tanulók értékitéleteiben is megnyilvánul. 

Feltételezzük továbbá, hogy 	 zemélyiség erkölcsi - 

- szociális értékorientációjának  megnyilvánulása  szoros 

összefüggésben van az egyénnek az osztályközösség _személy-

közi kapcsolatrendszerében elfoglalt szociálpszichológiai 

helyzetével: A szociális percepció jelentős mértékben be-

folyásolja a tanuló értékelő viszonyulását a közösséghez, 

vele együtt szociális aktivitását a közösségben; és megfor-

ditva: értékorientációjának szintje /azon belül a szociLais 

aktivitás jellege/ hatással van a közösségen belüli  hely-  

zetére is. 

Kutatási feladatainknak tekintettük a következőket: 

- Elemezzük az osztályközösségek interperszonális viszony-

rendszerének alakulását, dinamikájának főbb jellemzőit. 

- Megvizsgáljuk a tanulók szociális - közösségi érték-

orientációjának megnyilvánulásait, kiemelten a közösségen 

belüli szociális aktivitás intenzitását, s ennek tükröző-

dését a közösség értékrendjében. 
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- Felderitjük a tanulónak a  közösségben elfoElalt szociál-

pszichológiai helyzete és a társ- és önértékelésben tükrö-

ződő szociális percepciója közötti kapcsolat sajátosságait, 

különös tekintettel a szociális - közösségi értékorientáció 

megnyilvánulásaira. 

Vizsgálati eredményeink értékelésekor egyuttal arra a 

kutatásmetodikai kérdésre is választ keresünk, mennyiben _ 

alkalmas a kimunkált skálatechnika pedagógiai szociálpszih-

hológiai kérdésfelvetések vizsgálatánál, illetve milyen 

irányban látszik szükségesnek továbbfejlesztése. 
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II. A SZEMÉLYKÖZI VISZONYOK ÉS A SZEMÉLYISÉG 

ÉRTÉKORIENTÁCIÓJA  KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

KISÉRLETI VIZSGÁLATA 

1. A vizsgálat módszerei  

A kutatási probléma vizsgálatánál a fejlődéselvü, komplex 

pedagógiai szociálpszichológiai megközelitési módot tartottuk 

irányadónak. Ennek szellemében került sor a konkrét vizsgá-

lati módszerek  kiválasztására.  /Az alkalmazott módszerek 

összesitő táblázatát lásd I.  Melléklet/ 

A vizsgálat előkészitő szakaszában igyeKeztünk tapaszta-

lati uton megismerni az osztályokat, részben tematikusan 

koncentrált megfigyelések, részben célzott beszélgetések 

során. 

A folyamatos me,-;figyelések főbb szempontjai az osztály kö-

zösségi életkereteinek, tevékenységi formáinak felderitésére 

összpontosultak; továbbá ezen életkeretekben, tevékenységi 

formákban megmutatkozó tanulói aktivitás kitapintására 

irányultak. 

A célzott beszélgetésekbe bevontuk a tanulókat, az osztályfő-

nököket és az osztályokban tanitó többi pedagógust is. 

A beszélgetések témájukban közvetlenül a megfigyelések alkal-

mával nyert konkrét ta-msztalatainkhoz kapcsolódtak. 

Az igy kapott empirikus karakterisztikákra támaszkodva kezd-

tük meg tényleges vizsgálatainkat. 
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A pszichológia mint tantárgy tanitása során létrejött 

tevékeny együttmüködés a tanulókkal lehetővé tette, hogy a 

koncentrált vizsgálatot a tantárgy oktatásának természetes 

folyamatába beépitsük, igy a tanulóknál ez nemhogy zavart 

nem keltett, hanem még a tantárgyi oktatásnak is uj oldalát 

tárta fel: A tanulók a gyakorlatban ismerkedhettek u!eg a 

pszicnolOgia mint tudomány egyik aikalmazási ienetösegével. 

Az emlitett keretek a következő vizsgálati módmzerek alkal-

mazását tették lehetővé: 

Pedapógiai szociálpszichológiai vizsgálat  

Ez magában foglalt: 

a./ Többszempontu, közösségi életkeretekhez és feladat-

helyzetekhez igazodó szociometriai motivációs felmérést; 

b./ Tulajdonság-értékelő felmérést skálatechnikával 

"A jó közösségi ember legfontosabb tulajdonságai"-ra vonat-

kozóan; 

c./ Szociális - közösségi aktivitás értékelését skála-

technikával; 

d./ Kiemelt tulajdonságok személyre bontott értékelését 

intenzitási skála felhasználásával. 

A két utóbbi módszer a Friedrich-féle csoportértékelő  eljá-

rás /"Gruppenbewertungsverfahren"/ általunk továbbfejlesztett 

változata. 

A fenti módszerekhez kapcsolódott a tanulók munkáinak elemzése  

a./  Önjellemzés 

b./ Társak jellemzése /Három társ jellemzése/ 

c./ Célirányos fogalmazás "A mi osztályunk" cimmel. 
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2. 	A minta jellemzése és a vizsgálat menete  

Kutatásainkat 1972-1975. között végeztük a József Attila 

Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium egy teljes 

évfolyamának /4 osztály, 143 tanuló/ többéves szisztemati-

kus vizsgálatával. 

A komplex vizsgálatokat harmadik és negyedik osztályban, 
. 	_ 

ugyanazon populáción végeztük. Választásunknál fejlődéslé-

lektani, pedagógiai pszichológiai és szociálpszichológiai 

meggondolások vezettek, amelyeket a következőképp foglalha-

tunk össze vázlatosan. 

A középiskola első osztályainak társas szerkezetére 

rányomja bélyegét a tanulók korábbi társas kötődése: egyazon 

gimnáziumi osztályba a tanulók különböző általános iskolai 

osztályokból /további bontásban esetleg különböző helységek-

ből/ jönnek. Az azonos általános iskolai osztályokból jött 

tanulók önálló kis csoportokat alkotnak. Ismerős társ nél-

kül az osztályba került tanulók jó ideig még magányosak, sok 

esetben a peremre szorulnak. Az uj első osztály társas szer-

kezete ennek megfelelően nagyon polarizált lehet.  Éppen  a 

közös tevékenység, az együttes élményháttér az, amely majd 

átformálja az osztály arculatát. 

A nevelői tapasztalatok alapján , amig egy tanulókö-

zösség nem szilárdul meg, s nem támaszt tagjaival szemben 

erkölcsi tartalmu követelményeket, addig az interperszoná-

lis kapcsolatok rendszere nagyon  laza alakzatot mutat, s 

a tanulóknak egymásról alkotott véleménye primitiv, sze-

gényes és felületes. A jól szervezett és erkölcsi szempont- 
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ból fejlett motivációju tanulóközösségben viszont az objek-

tiv kapcsolatok erőssége dominál, és a közösség tagjait 

tényleges társadalmi értékeik alapján itélik meg./Duró,1972/ 

Elővizsgálataink eredményei arra utalnak, hogy a gim-

náziumi második osztályos tanulóknál mz értékorientációt 

erőteljesen befolyásolja a tanulmányi teljesitmény, illetve 

a tanulmányi tevékenység eredményessége vagy eredménytelen-

sége. A harmadik osztályosoknál viszont nagy erővel tör elő 

a társak értékelésében a magatartás morális oldala Mailáth-

n4,1976./. Ezt a tendenciát támasztják alá a pszichológia 

tantárgy oktatási tapasztalatai, az ott felvetett tanulói 

kérdések, problémák. 

A vizsgálandó életkor, évfolyam kiválasztásakor a fenti 

indokokon tul tudatosan is figyelembe vettük a gimnáziumi 

oktatási-nevelési programot, benne a kutatás számára a 

pszichológia oktatás adta rendkivül kedvező lehetőségét a 

harmadik osztályban. 

Tehát több tényező szólt amellett, hogy vizsgálatainkat 

a harmadik osztályban kezdjük, amikor már  számolhatunk  a kö-

zösségi életben egyfajta stabilitással, amikor a közösségi 

dinamizmusok, várhatóan, már egyértelmübben nyilvánulnak meg. 

Vizsgálataink négy osztályra terjedtek ki. A vizsgált 

tanulók osztályok és nemek szerinti megoszlását az 1.táblá-

zatban mutatjuk be. A harmadik osztályban tehát az A osztály 

létszáma 34, a B osztályé 38, a C osztályé 35, a D osztályé 

36 volt.  A  negyedik osztályban némi változások történtek; 

B osztályból 2 lánytanuló, a C osztályból 1 lány, a D osz-

tályból 1 lány és 1 fiutanuló maradt ki, ill. máshol fejezte 

be gimnáziumi tanulmányait. 
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Osztály A C D 

Nem 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 

Fiu 7 7 4 4 14 14 27 26 

Lány 27 27 34 32 21 2o 9 8 

Oszt.létszám: 34 34 38 3 -_) 35 34 36 34 

1. táblázat 	A minta osztályok és nemek szerinti megoszlása 

Vizsgálataink fő- és kiegészitő vizsgálatokra bonthatók. 

A fő vizsgálat mind a harmadik, mind a negyedik osztályban 

teljes egészében azonos volt, $ a központi kérdésfelvetésünk 

változásban, dinamikájában történő megközelitését szolgálta. 

Ide soroljuk a pedagógiai szociálpszichológiai vizsgálat-

sorból a többszempontu szociometriai felmérést, a tulajdon-

ság értékelést, a szociális - közösségi aktivitás értékelését. 

A kiegészitő vizsgálatok megválasztásánál a két évfolyam 

adta objektiv körülmények /pszichológia  oktatás  csak a 3. 

osztály II. félévben folyik/ különbözősége játszott közre, 

ehhez társultak kutatásmetodikai szempontok. Igy a harmadik 

osztályban a fő  vizsgáltok  mellett nagy figyelmet forditot-

tunk a tanulók önálló munkáinak elemzésére, a negyedik 

osztályban - feltételezve a tanulókban a négy gimnáziumi év 

szociális tapasztalata alapján kialakult szociális percepció 

eddigi legmagasabb  fokát  - bővitettük a pedagógiai szociál- 
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pszichológiai vizsgálatot, s kiegészitettük a kiemelt er-

kölcsi-szociális tulajdonságok személyre bontott értékelé-

sével intenzitás-skálát alkalmazva. 

E kiegészitő vizsgálatok egyuttal lehetővé tették, hogy fő 

kutatási problémánkat több oldalról is megközelitsük, s az 

összefüggések mind tartalmi, mind vizsgálatának metodikai 

kérdéseire vonatkozóan vonhassunk le a jövőben hasznosit-

ható következtetéseket. 

A két fő vizsgálat közötti időintervallum egy év volt. 

A vizsgálatsorozat jellegét tekintve a helyzetfeltáró kuta-

tások körébe sorolható. 

3. 	A vizsgálat bemutatása, vizsgálati eredmények 

3.1. Az osztályszerkezet egyes sajátosságai és a 

csoportösszetartás  

Az osztályok személyközi kapcsolatrendszerét a több-

szempontu, feladathelyzetekhez, közösségi életkeretekbez iga-

zodó szociometriai felmérésből nyert adatok alapján közeli-

tettük meg. Ez lehetővé tette az interperszonális szerkezet 

pontosabb feltárását, mely sokrétübb képződmény, mint pusztán 

az érzelmi kötődések nyomán kirajzolódó struktura. 

A  tárválasztások  a közösségen belül egyenlőtlenül osz-

lanak meg. E differenciálódást lényegében az egyénenként 

változó mértékü szociabilitás, társas hatékonyság és a cso-

portban érvényes és szelektáló mechanizmusként is  működő 

értékrend és normarendszer kölcsönhatása alakitja ki. 
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A tanulók közötti érintkezés a legkülönbözőbb szituá-

ciókban valósul meg. Létrejöttét,  folyamatát és az egyénre 

gyakorolt hatását mind objektiv, mind  szubjektív feltételek 

befolyásolják. 

A közösségi életkeretek közül igyekeztünk azokat a tipiku-

sabb helyzeteket kiválasztani, amelyek eddigi tapasztala-

taink alapján a közösségi mechanizmusokra nézve relevánsak: 

tanulmányi tevékenység, hasznos társadalmi munkában, terme-

15 munkában való részvétel, politikai vitakör. 

Igy a különböző helyzetekben realizálódó társválasztás és 

barátválasztás együttesen jelzi a társas hatékonyságot. 

Vizsgáljuk meg, hogyan alakul a négy osztályban a sze-

mélyközi kapcsolatok rendszere, egyelőre még csak a kapcso-

latok közvetlen érzékelhető jelenségvilága szintjén. 

Vajon milyen általános tendenciát fedezhetünk fel, s mennyi-

ben fogható fel e szerveződés magának az osztályközösségnek 

szerkezeti jellemzőjeként? 

A társválasztások eloszlása a leginkább preferált szemé-

lyektől a peremre szorultakig egyfajta "lejtést" mutat.Szem-

léletessé válik ez a megállapítás, ha a lejtést grafikusan 

ábrázoljuk. A szociometriai választások alapján kialakult 

egyéni pozició egy préferáltsági tartományban, rétegben el-

foglalt sajátos szociális helyzetnek tekinthető. A grafikus 

ábráról könnyen "leolvasható", hogy egy adott tanuló hol he-

lyezkedik el az osztály társas preferáltsági sorában: a leg-

inkább preferáltak rétegében, a peremen, vagy a középréteg-

ben. A lejtés ive az osztály szerkezeti dinamizmusára is jel-

zéssel szolgálhat abban a vonatkozásban, hogy milyen mértékben 
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különülnek el egymástól az egyes rétegek, illetve mennyire 

egyenletes a szociális kötődés az egyes rétegek közott. 

Az "A" osztály  személyközi kapcsolatainak alakulásáról 

a következő főbb jellemzőket állapithatjuk meg. A harmadik 

osztályos helyzetképnél /vd.„1 11. Libra/ szembeötlő, hogy négy 

tanuló /28; 29; 18; 24;/ messze kiugrik a többiek közül. Őket 

követi egy páros pozicióju szakaszos lejtésü csoport, majd e-

léggé elkülönitve egy nyujtott lejtésü csoport. A lejtés ivé-

ből tehát jól elkülönithető preferáltságu csoportok meglétére 

következtethetünk. Az összehasonlithatóság érdekében az un. 

harmadolási technikát /Pataki, 1972./ alkalmazva megállapit-

juk a rétegeken belüli átlagos társas preferáltság mutatóját. 

A leginkább preferáltak rétegében a választások számának át-

laga 19,2, a középrétegben ez 9,2-re csökken, s a preferált-

sági sor végén lévő tanulókra átlagosan 2,8 választás esik. 

Egy tanulónak nincs szociometriai szavazata /22;/. 

Vizsgáljuk meg a negyedik osztjly személyközi kapcsolatainak 

szerkezeti képét. 	ábra!  A 34 tanuló közül egyértelmüen 

a 18. számu tanuló ugrik az élre, 13 pozicióval megelőzve tár-

sait. /Kordbban az osztály KISZ titkára, majd az iskolai csucs-

vezetőség tagja./ a követi egyenletes lejtéssel egy nyolc fős 

csoport. Szakaszos lejtéssel folytatódik a sor, majd azonos 

pozicióban lévő hét fős csoport következik. Az utolsó prefe-

ráltsági rétegben ismét egyenetlenné válik a lejtés, 3 tanuló 

választást  nem kapott. A rétegek átlagos preferáltsági mutató-

ja a következőképp  alakul;  a leginkább preferáltaknál 12,4, a 

középső rétegben 4,6, s végül a harmadik rétegben 1,4. 
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Összehasonlitva a két évfolyam preferáltsági lejtését, láthat-

juk, hogy  a  .. osztályos helyzetet tükröző iv egyenletesebb, 

de  laposabb.  A rétegen beldli átlagos szavazatok alacsonyab- 

bak, a létegek közötti különbség is kisebb. Ezek az adatok arra 

utalnak, hogy egyenletesebb lett az osztályon belül a társas 

preferáltság, a rétegek között bizonyos kiegyenlitődés ment 

végbe, kevésbé élesen különülnek el egymástól. 

A harmadik osztályban 4 vezető társas pozicióban lévő tanuló 

közül negyedik osztályra 1 kifejezetten "sztár" helyzetü válik. 

Év 
Preferáltsági 

lejtés 

Rétegstabilitási 

mutató 

3.  osztály 19,2 - 9,2 - 2,8 - 

4.  osztály 12,4 - 4,6 - 1,4 61,7 

2.  táblázat  Az "A" osztály személyközi kapcsolatainak pre-

feráltsági mutatói 

A rétegstabilitást vizsgálva kiderül, hogy a leginkább prefe-

ráltak rétegében történt a legkevesebb változás: 3 tanuló /23; 

12; 21;/ a középső rétegből került a magasabb társas pozició-

ba, 3 tanuló /24; 33; 25;/ -z első csoportból a másodikba. A 

peremről szintén három tanuló jutott a középrétegbe. 

Összesen 21 tanuló tartotta meg eredeti rétegpozicióját, igy a 

rétegstabilitás 61,7 ci 

Az osztály kohéziós mutatóiban az egyéves időintervallumban 
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szintén történtek emlitést érdemlő változások. A kölcsönös-

ségi index a harmadik osztályban 79,4 /erősen átlagos!, sü-

rüségi index magas, 1,47. Negyedik osztályra csökken a mutatók 

számértéke: Ki  64,7-re, S i 1 ' 12-re /3.  táblázat!.  

Év 

Kölcs.kapcs. 

rendelkező 

tanulók 

Kölcsönös- 

ségi index 

Kölcsönös 

szavazatok 

Sürüségi 

index 

3.osztály 27 79,4 5 0  1,47 

4.osztály 22 64,7 39 1,12 

3.  táblázat  Az "A" osztály kohéziós mutatói 

A "B" osztály szerkezetét vizsgálva az alábbi sajátossá-

gokat állapitottuk meg. 

A harmadik osztályos felmérés alapján !vö. ii.3.  ábra!  rendki-

vül magas választási szavazattal került két lánytanuló a pre-

feráltsági sor élére /32; 2o;/. Meredek lejtés következik, 

majd további 4 tanulót találunk még mindig magas poziciószin-

ten. A lejtési sorban a 8. helyet elfoglaló 15.számu tanulótól 

kezdődően érdekes lépcsőzetes lejtés mutatkozik, amelynek jel-

lemzője, hogy 4-5 főből álló azonos pozicióju tanulócsoportok 

váltogatják egymást. Igy a lejtés elnyujtott, meredek eresz-

kedések nélküli, a rétegződés /a 2 + 4 vezető poziciótól 

eltekintve/ egybemosódik. 
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Negyedik osztályban a lejtést tendenciájában vizsgálva min-

denekelőtt az tUnik fel, hogy a vezető réteg némileg zsugoro-

dott /vö. M4.  ábral.  A korábban két leginkább preferált sze-

mély most is az élen van, de felcserélt sorrendben /20; 32;/. 

Hasonló a helyzet a sorban őket  követő két rangos pozicióju 

tanuló esetében /6; 21;/. A harmadik osztályban az 5. helyen 

lévő tanuló /34;/ a negyedik osztályra veszit társas preferált-

ságából, s a középrétegbe csuszik le. 

Az osztály nemek szerinti összetétele sajátosan alakult, mint 

ahogy arra a populáció bemutatásakor utaltunk: 34 lány- és 

mindössze 4 fiutanuló van az osztályban. Nézzük meg, hol he-

lyezkedik el ez a csekélyszámu fiucsobort a preferáltsági sor-

ban? A harmadik osztályban az ujonnan jött 25. számu fiutanu-

ló rögtön a legpreferáltabbak közé került. /Ebben kétséget ki-

záróan jó fellépése is közrejátszott/ Egy tanuló /2;/ a köTeu-

réteoben helyezkedik el, kettő pedig a peremre szorul /29; 9;/. 

A negyedik osztályban a 25. tanuló a középrétegbe került, a 

többi 3 tanuló esetében nem történt változás. 

A  leginkább preferáltak rétegére tehát jellemző a vezető  kieme-

lés,  majd az 14.t követő egyenletes lejtés. A középső és a 3. 

rétegnél a harmadik osztályban is tapasztalt lépcsőzetes lej-

tés a domináló tendencia. 1 tanuló van 0 pozicióban. A negye-

dik osztályos helyzetkép általánosan kiegyenlitettebb prefe-

ráltsági eloszlást  tükröz. /4. táblázat/ 

A rétegstabilitás mutatója itt az"A" osztályénál nagyobb mérté-

kü mozgásra enged következtetni /58,3 %/. A három preferáltsá-

gi réteg közül a leginkább preferáltak rétege bizonyult a leg-

stabilabbnak, 8 tanuló a negyedik osztályban is megtartotta 
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magas társas pozicióját. Ritkán előforduló jelenségre figyel-

hettünk azonban fel; két tanulólány /31; 15;/ az első réteg-

ből a harmadikba szorult. ,dindkét esetben osztályon kivül kö-

tött uj barátság eredményezte az osztálytól való szemmel lát-

ható fokozott elfordulást, ezt az osztálytársak "nehezményez-

ték", értékitéleteikben kifejezésre juttatták. A peremről 4 

lány került a  középrétegbe,  ahonnan szintén 4 a legkedvezőbb 

társas poziciójuak között vivott ki magának rangos helyzetet. 

Preferáltsági  

lejtés 

Rétegstabilitási  

mutató 

3. osztály 2o,3 - 6,8 - 3,4 - 

4. osztály 1.;,8 - 4,4 - 1,7 58,3 

4. táblázat A "B" osztály személyközi kapcsolatainak pre-

feráltsági mutatói 

A kohéziós mutatók  /5. táblázat/ erős és gazdag szociális 

kötődéseket tükröznek. A harmadik osztályban a 84,0 kölcsö-

nösségi index magas, a 2,4 sarüségi mutató pedig a négy osz-

tály közülds a 1Pormagasabb. Az osztályra inkább a 3-4 fős 

csoportalakzatok jeliemzők, amelyek nem  különülnek  el mereven 

egymástól. 

Negyedik osztályra változnak a kötődések, kevesebb tanulónak 

van kölcsönös kapcsolata, a sUritségi index 1,16. Az osztályban 

a tartósabb, évek alatt kipróbált kapcsolatok maradnak meg, 
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stabilizálódnak. A személyközi kapcsolatok alakulására erősen 

rányomja bélyegét a gimnázium befejezése utáni egyéni tervek:- 

továbbtanulás, elhelyezkedés különböző munkaterületeken és a 

legszemélyesebb magánélet alakulása, néhány tanulólánynál a 

férjhezmenés, családalapitás. 

Kölcs.kapcs. 
- rendelkező 

tanulók 

Iir  Kölcsönös- 

ségi index 

Kölcsönös 

szavazatok 

Sürüségi 

index 

3.osztA1y 32 84, 0  91 2,4 

4.osztály 28 73,7 44 1,16 

5, táblázat A "B" osztály kohéziós mutatói 

A "C" osztály személyközi kapcsolatainak szerkezeti  álla-

potára  is jellemző a sztár-vezérlésü preferáltság. 

A harmadik osztályban/Y.5ábra/ a 27. számu tanuló /egyben az 

osztálytitkár/ messze kiemelkedik a többiek közül. A preferál-

tak rétegében meredek lejtéssel követik egymást a tanulók /17; 

5; 23;/ magas szavazatszámmal, ebből adódik a viszonylag magas 

preferáltsági rétegátlag /19,2/. A közép*O" rétegben a lépcső-

zetes tagozódás jellemző, 3-4 fő azonos pozicióban van. Elnyuj-

tott lejtésü a harmadik réteg, sok az 1 szavazattal rendelkező 

tanuló. Rétegátlag 2,5. 

A negyedik osztályra némileg lecsökken a vezető egyének közötti 
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szavazatkülönbség, de még igy is erős az egyszemélyi kiemelés: 

A leginkább  preferált tanuló ugyanaz, aki a harmadik osztály-

ban volt, az osztálytitkár. /27;/ A lejtés a  továbbiakban 

erősen lépcsőzetessé válik, a preferáltsági sor vége felé ha-

ladva egyre jobban megnyulik, tehát a társas hatékonyság foko-

zatosan egyenletesebbé válik. A középréteg átlaga viszonylag 

magas /5,1/, a peremé a harmadikos átlagmutatóhoz képest ala-

csonyabb, /1,7/ megegyezik a IV.B. osztály átlagával./6.tábl./ 

Preferáltsági 

lejtés 

Rétegstabilitdi 

mutató 

3. osztály 19,2 - 8,8 - 2,3 - 

4. osztály 13,4 - 5,1 - 1,7 04,7 

6. táblázat A "C" osztály személyközi kapcsolatainak pre-

feráltsági mutatói 

A rétegstabilitás  a négy osztály között itt a második legna-

gyobb 64,7%. A leginkább preferáltak  rétege  a legállandóbb ösz-

szetételii, 8 tanuló a negyedik osztályban továbbra is megtar-

totta előző évi társas pozicióját. Feltünő, hogy a harmadik ré-

teg is eléggé mozdulatlan, stabil maradt, 8 tanuló az egy évvel 

korábbi preferáltsági helyen maradt, a legkevésbé preferáltak 

között. 

Az osztályban mindenekelőtt a középső réteg és a perem között 

ment végbe egyenletesedési tendencia, a preferáltsági sor élén 
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megmaradt mindvégig az egy személyben összpontosuló vezető 

poziciója. 

A kohéziós mutatók /7. táblázat/ jó összeforrottságot jeleznek. 

Harmadik osztályban 29 tmnulónak van kölcsönös kapcsolata /82,8/, 

a siiraségi index 2,25 magas mutatószáma pedig arra utal, hogy 

az osztályra a több fős  csoportosulás  a jellemző /általában 

3-4 tanuló alkot egy-egy baráti kört!.  negyedik osztályra nő 

a kölcsönös szavazattal rendelkező tanulók száma /31/, de e 

kapcsolatok már szükebb baráti kötődésekben realizálódnak: a 

stirüségi index 1,56. 

Év 
Kölcs.kapcs. 
rendelkező 
tanulók 

Kölcsönös- 
ségi index 

Kölcsönös 
szavazatok 

SUrtiségi 
index 

3.08ztály 29 82,8 79  2 , 25 

4.osztály 31 93,8 58 1,56 

7. táblázat A "C" osztály kohéziós mutatói 

A "D"  osztály társas kapcsolatainak főbb jellemzőit az 

alábbiak szerint foglaljuk össze. 

A harmadik osztályban /vb.M.7 , ábra/ a preferáltsági sor élén 

a 34. számu tanulót találjuk. lő az osztály alapszervezetének 

KISZ titkára/ Nagyon meredek lejtés után következik az osztály 

egyik legnépszeriibb tanulója /21;/, arci korábban osztálytitkár, 

majd iskolai titkár, harmadik osztályra pedig a járási KISZ 
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Bizottságban kapott fontos megbizatást, az iskolai KISZ szer-

vezetből igy  kivált,  de az osztály személyközi viszonyrendsze-

rében továbbra is nagyon jó társas poziciója. Az első négy 

leginkább preferált személy után a lejtés lépcsőzetessé válik. 

Az első rétegben 2-2 tanuló azonos helyzetet foglal el, a közép-

rétegnél ismét meredekebb a lejtés ive, majd a perem felé ha-

ladva egyre nő az azonos pozicióban lévő tanulók száma. Egy ta-

nulóra nem esett választás, 0 pozicióban van. 

A negyedik osztílyban Ad. 8. ábra/ az első három legnagyobb 

társas hatékonysággal rendelkező tanuló személye változatlan. 

Sorrendi változások történtek közöttük: az élre a 22. szánu ta-

nulólány került /3.osztályban 23.számmal  szerepelt!, őt követi 

alig lemaradva a 32. számu /3. osztályban 34.számu/ tanuló, a 

KISZ titkár, majd a 2o. számu /3. osztályban 21.számu/ tanuló. 

A leginkább preferáltak rétegében lényegi változás nem  történt.  

A középrétegnél tapasztalhattunk a harmadik osztályhoz viszo-

nyitva kiegyenlitettebb, nyujtott lépcsőzetes lejtést, hason-

lóan a harmadik rétegben. 0 helyzetben egyetlen tanuló sincs. 

A rétegen belüli átlagszavazat az első rétegben lecsökken a 

negyedik osztályra, a középső és a harmadik rétegben viszont 

megnő. 

Röviden utaljunk az osztály sajátos összetételéből adódó prob-

lémára, a 9 lánytanuló elhelyezkedésére az osztály preferált-

sági kontinuumán. Harmadik osztályban  hárman  közülük a leg-

preferáltabbak között vannak, 1 a középrétegben, mig a többi 5 

a legalacsonyabb társas hatékonysági csoportban. A negyedik 

osztályban a helyzetük lényegében változatlan, ill, a harmadik 

rétegben lévők közül a 15. számu lánytanuló kimaradt az oEztály- 
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1361; a legnagyobb társas hatékonysággal rendelkező tanulóvá 

a 22. számu lánytanuló lépett elő a fiutöbbségü osztályban. 

A negyedik évre tehát a "D" osztályban is egyenletesebbé vált 

a társas kapcsolatok eloszlása. Kivül rekesztett, izolált ta-

nuló nincs. 

Év 
Preferáltsági 

lejtés 

Rétegstabilitási 

mutató 

3. osztály 22,o - 6,9 - 2,3 - 

4. osztály 16,9 - 7,3 - 3,0 82,4 

8. táblázat A "D" osztály személyközi kapcsolatainak pre-

feráltsági mutatói 

A rétegstabilitás /vö. 8. táblázat/ 82,4 20-os, legnagyobb 

mértékü a négy osztály közül, s a maga nemében is igen ritka 

jelenség. A preferáltak rétegében semmi változás nem történt. 

A kohéziós mutatók a következőképp alakulnak /vö. 9.táblázat/. 

A harmadik osztályban a kölcsönösségi index a négy osztály 

mutatóit összevetve a legalacsonyabb: 75, erősen átlagos. A 

sürüségi index 1,1, a vizsgált mintán belül a legkisebb. A ne-

gyedik osztályos adatokat vizsgálva azonban figyelemreméltó 

változásoknak;lehetünk tanui. Az eddigiekben megállapitott 

tény,  hogy tudniillik negyedik osztályra mind a kölcsönösségi 

index, mind a sürüségi index tendencia szerüen csökken, ebben 

az osztályban nem áll fenn, ellenkező irányu változás ment végbe. 
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A kölcsönösségi index loo-ra, ez rendkivül ritkán fordul elő, 

a sürüségi index pedig 1,56-ra nőtt, ez az egész populációball 

a negyedik évben a legmagasabb. 

Az osztályra jellemző tehát , hogy negyedik osztályra nőtt az 

összeforrottság, nagyfoku rétegstabilitás mellett egyenleteseb-

bé  vált  a preferáltsági eloszlás, csökkent a rétegek közötti 

távolság. 

Év 
Kölc.kapcs. 

rendelkező 

tanulók 

Kölcsönös- 

ségi index 

Kölcsönös 

szavazatok 

Sürüségi 

index 

3.osztály 27 75 4 0  1,1 

4.osztály 34 loo 56 1,6 

J 

9. táblázat A "D" osztály kohéziós mutatói 

Az osztályok társas szerkezetére vonatkozó tapasztalata-

inkat összefoglalva mindenekelőtt a preferáltsági rétegek között 

a két év viszonylatában végbement egyenletesedési tendenciára 

utalunk. Ez a változás különösen a középső és a legkevésbé pre-

feráltak rétegénél vált  általánossá.  Mind a harmadik, mind a 

negyedik osztályban tapasztalhattuk a vezető-kiemelést: a pre-

feráltsági sor élén álló tanulók egyben az osztály választott 

diákvezetői is. 

A rétegek között a legstabilabbnak a leginkább preferáltak ró- 
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tege bizonyult, majd a legkevésbé preferáltak rétege követke-

zik. A legtöbb változás a középrétegben következett be, meg-

közelitőleg azonos arányban a "felső" ill. az  "alsó" réteg irá-

nyába. 

A legmagasabb rétegstabilitási mutmuó a fiu  többségű  "D" osz-

tályban jelentkezett, tehát a két év folyamán az osztály tár-

sas preferáitsági szerkezetében ott történt a legkevesebb vál-

tozás, mig rétegszinten a legdinamikusabb átrendeződéssel a 

lány  többségű  "B" osztályban találkoztunk, ott . z legalacsonyabb 

a rétegstabilitási mutató számértéke. 

A kohéziós mutatók erős összeforrottságra utalnak. Meg kell 

azonban jegyeznünk, hogy három osztályban a kölcsönösségi és 

a sürüségi index csökkenése a kapcsolatok zártabbá válására en-

ged következtetni. Egy osztályban nőtt meg a két index szám-

értéke, amely viszont a kapcsolatok nyitotabbá válását jelzi. 

3.2. Az osztályközösség személyközi viszonyrendszerét  

alakitó társas élményháttér 

Az osztáiyközösség kapcsolatrendszeréről az elsődleges 

helyzetképet az előző fejezetben ismertetett módon és eredmény-

nyel már megkaptuk. Fontosnak.véltük azt megvizsgálni, vajon a 

harmadik évre kialakult "osztáylközösséget" milyen tevékeny-

ségi körökön belül  sűrűsödő  érintkezési formák hozták létre? 

Pontosabban: milyen tudatosult élményháttér huzódik meg a kö-

zösségeken belüli kapcsolatrendszer mögött, amely végülis a 
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csoporthoz tartozás élménytöbbletét alakithatta ki az eddig 

eltelt három gimnáziumi év alatt egy-egy osztály tagjaiban. 

A kérdés  vizsgálatánál  a tanulók célirányos fogalmazásai-

nak elemzésére  támaszkodtunk,  amelyet a "Mi osztályunk" cimmel 

irtak a harmadik osztályban. A kiemelt szempontok között töb-

bek között arra kértük a tanulókat, vegyék számba, melyek vol-

tak az eltelt évek alatt a legjelentősebb élményeik az osztály-

ban. 

Az adatok feldolgozásakor osztályonként kigyüjtöttük a tanulók 

által emlitett élményeket, és felállitottuk gyakoriságuk alap-

ján az előfordulás  megoszlását.  Az egyes osztályokban előfor-

duló élményforrások együttesét ugy fogtuk fel, mint az osztály 

"preferált élményköre", s ezen belül vizsgáltuk a továbbiakban 

a különböző közösségi életkeretekben lezajlott élményex jelen-

tőségét az osztály tagjainak vélekedése alapján. 

A plasztikusabb bemutatás és osztályok közötti egyszerübb 

összehasonlithatóság érdekében grafikusan is ábrázoljuk a 

megoszlást. 

Az "A" osztályban /1.ábra/ a legtöbbször emlitik a ta-

nulók az osztálykirándulásokat, mint az osztályt különösen 

összekovácsoló élményforrást /53,1%/. Jelentőségében messze 

elmarad tőle a többi  élmény,  igy a társadalmi munka /15,6%/, 

az osztálycsinyek /12,6%/, a közös klubdélutánok, kulturális 

rendezvények /9,4iL/. A tanulók többsége - érthető módon - a 

kellemes, pozitiv élményekre hivatkozik. 6,3% arányban törté-

nik azonban utaids a "feleltetések feszült légkörére", mint 

amely "összetartóvá" tette az egész osztályt. 1 tanuló kiemel-

te, hogy semmi közös élmény nem füzi az osztályhoz, nem érzi 
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jól magát ebben a közösségben. /A tanuló a preferáltsági 

sor végén, a peremen huzódik meg./ 

A "B" osztály /2. ábra/ élményköre sokrétübb. A kirándu-

lásoknak itt is a legnagyobb jelentőséget tulajdonitják a ta-

nulók /31,9W. A társadalmi munka és a kulturális rendezvények 

mellett uj élménycsoportok jelennek meg, igy pl. iskolai szintU 

közös osztályfeladatok /8,720/, politikai vitakör /8,7%/, ta-

nulmányi versenyekre való együttes felkészülés /7,2%1, KISZ 

munka, feladatok /2,9%! és sportrendezvények /2,9%/. 

Az élménykör nagyobb mértékü differenciálódása következtében 

sokrétübb érintkezést vélünk felfedezni ebben az  osztályban, 

összevetve az "A" osztály meglehetősen szük körü élményképével. 

A ,"C" osztály grafikusan ábrázolt élményköréből a követ-

kezőket olvashatjuk le /3.  ábral. 

Jelentőségét tekintve a kirándulások élményhatása áll az elsó 

helyen /45,6W, azt követi a társadalmi munka /26,4%7, majd a 

klubdélutánok, kulturális rendezvények /14,7%/. A többi élmény-

forrás viszonylag kicsi arányban jelentkezik, 1 - 1 utalást 

találunk a tanulmányi tevékenységre, az iskolai szintU osztály-

megbizatásokra, diákcsinyekre, igy ezek a formák, keretek az 

egész osztály életében aligha tekinthetők nagy kohéziót ková-

csoló tényezőnek. 2 tanuló határozottan állitotta, hogy nem 

volt még közös élménye ebben az osztályban. A peremen lévő 

tanulókról van szó ebben az esetben is. 

Egyedül a "D" osztályban utalt minden tanuló valamilyen 

osztályélményére /4.  ábral.  Az első három legnagyobb jelentő-

ségü élményforrás megegyezik az eddigi osztályokban kialakult 

"felállással": osztálykirándulás /31,7%/ örömeivel 6s bosszu- 
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ságaival együtt; társadalmi munka 2o,7%; klubdélután, kultu-

rális rendezvények 17,1%. A többi osztályhoz képest itt szere-

pel a legnagyobb gyakorisággal az iskola szintü osztályfeladat 

12,1%. Ehhez annyi kiegészitést kell füzni, hogy az osztály az 

iskolában a legjobb, legeredményesebb osztályok között szere-

pel. További megoszlás: sportélmények 7,3% /legnagyobb gyako-

riság az osztályok  között!!;  tanulmányi tevékenység 4,9%; 

politikai vitakör 3,7% és a diákcsinyek 2,4%-ban fordulnak elő, 

mint kiemelkedő élményforrások. 

Összegzésképpen megállapithatjuk tehát, hogy a tanulók 

nagy többségénél a legmélyebb élményforrásként a kirándulások 

és a társadalmi munkaalkalmak szerepelnek, s a szorosabban vett 

iskolán, osztályon belüli élmények hatásfoka nagyon alacsony. 

Igaz, csak felszini, elsődleges jelzésként fogadhatjuk el ezt 

a helyzetképet, de figyelemre lillt6nak tartjuk mégis: Benne 

Ugyanis  az iskolai keretek egyfajta, bizonyos mértékü merevségé-

nek a tanulói élményszinten leszüremlő következményét véljük 

felfedezni. 

Mindkét, a tanulók által leginkább preferált élményforrás 

az emberi kapcsolatok alakulásában jelentett nagy élményt, s 

adott sok uj ismeretet is, a tanulóknak a szociális tapasztalat-

szerzés folyamatán belül. Az iskolai élet nmerevségén" oldani 

minden bizonnyal csak a közvetlen emberi érintkezésekből kiin-

dulva lehet. Különösen fontosnak tartjuk ezt a serdülőkortól 

kezdődően, amikor a tanulóban fokozatosan tudatosul a személy-

közi kapcsolat és viszony mint érték. 
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3.3. A személyközi viszonyok és a kritérium-értékorientációk  

közötti összefüggés  

A továbbiakban azt kutattuk, milyen marginális vonalak 

mentén alakulnak adott osztályközösségekben a tanulók személy-

közi viszonyai. 

Elméleti álláspontunk szerint a tanulóközösségek interperszo-

nális kapcsolatrendszerének dinamikáját törvényszerüen a közös 

tevékenység társadalmilag jelentős és a személyiség által ér-

tékelt tartalma határozza meg. E közös tevékenység a tanulók 

egymás közötti érintkezés eredménye, de egyuttal feltétele is. 

Közvetlen személyközi viszonyokról lévén szó, bennünket első-

sorban az a kérdés foglalkortat, milyen sajátos értékorientá-

ciós háttér nirányitjan e társaskabcsolatokat. Sajátosnak ne-

vezzijk, mert feltételezzük, hogy  sikerül felfedni az adott 

életkori szakaszra jellemző értékorientációs bázis néhány sa-

játosságát. 

A személyközi viszonyok és az értékorientáció főbb ösz-

szefüggéseihez mindenekelőtt a társválasztások motivációs hát-

terének feltérképezésével juthatunk el. 

E probléma vizsgálatánál alapvetően két megközelitési mód ki-

nálkozik: direkt és indirekt megközelités. 

A direkt megközelitési módon belül alkalmazott konkrét módsze-

rekkel  nyílt formában közelitünk a társválasztások motivumai-

nak feltárásához: A vizsgált személyeknek önmaguknak kell meg-

indokolniuk  ,  kit, miért választanak társuknak a különböző 

feladathelyzetekben. Ilyen közvetlen módszer pl. a szociomet-

riai motivációs teszt, az ön- és társjellemzés. 



-59- 

A vizsgált személyek indoklásai alapján felállitható egyfaj-

ta tulajdonságpreferencia, amelyből támpontokat nyerhetiink 

a társas viszonyokat behatároló értékorientációkra vonatkozóan. 

Az indirekt, közvetett megközelítési mód már differenciáltab-

ban világithat rá az összefüggésekre. Ezen belül az attitüd-

mérések rendszerbe ágyazottan a magatartás-preferenciát eme-

lik ki, bár értékitéletekre al:Apoznak, amelyek azonban nem es-

nek egybe minden esetben a tényleges magatartási megnyilvánu-

lásokkal. Tendenciájában azonban fontos jelzéseket adhatnak az 

adott csoport értékorientációjának alakulásáról /vb. 5.ábra/. 

TARSVALASZTAS 

ÉRTÉKORIENTACIÓS HÁTTERE 

Direkt 	 Indirekt  

megközelitési mód 	megközelitési mód 

Módszerei: 

Szociometriai motivációs 

felmérés 

Önjellemzés 

Társjellemzés 

Módszerei: 

Attitüdmérés 

Értékelő rang- 

skálák 

  

   

TULAJDONSÁG_ 	 MAGATARTÁS- 

PREFERENCIA  F 	 PREFERENCIA 

5. ábra A társválasztás értékorientációs hátterének 

vizsgálati módjai 
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Kutatásaink során mindkét megközelitési módot alkalmaz-

tuk. A többszempontu szociometriai motivációs felméréssel az 

osztályok szerkezeti tagozódásán tul a társválasztások moti-

vációs hátterét térképeztük fel, mindenekelőtt annak erkölcsi 

jellegére irányitva a figyelmet. Az igy nyert eredményeket 

kiegészitettük a pszichológia oktatása során készült tanulói 

jellemzések /ön- és társjellemzések/ elemzésével. 

Ezt követte az értékorientációs háttér indirekt megközelitése 

a szociális-közösségi értékorientációt emelve ki.. 

Ezen adatokból rangkorrelációkat állapithattunk meg a társas-

hatékonyság - tanulmányi eredményesség - közösségi aktivitás 

/mint a közösségi értékorientáció megnyilvánulásának mértéke/ 

lehetséges variációinak függvényében. 

A társválasztás értékorientációs hátterét ezáltal több 

oldalról közelithettük meg, ami különösen kutatásmetodikai 

szempontból azért bizonyult tanulságosnak, mert felszinre hoz-

ta az egyes megközelitési módok alkalmazásában jelentkező 

előnyöket és hátrányokat, esetleges hiányosságokat egyaránt. 

A szociometriai motivációs felmérés és a társ- és ön-

jellemzések eredményvizsgálatát más  munkánkban  már bemutat-

tuk /1976. 7 , ezuttal témánk szempontjából lényeges és leg-

általánosabb tapasztalatainkra utalunk. 

A tanulók többsége a társválasztás indoklásánál erkölcsi 

tulajdonságokat emlitett. Ez egybevág azokkal a vizsgálati 

eredményekkel /Duró L.1972, Mailáthné 1976, íurányi M.1975./, 

amelyek arra utalnak, hogy a  posztpubertás  korban erős affi-

nitás mutatkozik az erkölcsi értékek irányába, a társak meg- 

itélésében előtérbe kerülnek a tényleges emberi értékek. 



-61 - 

A motivációs kérdőiven azonban a tanulók sokkal szegényesebb, 

egysillubb értkelubt adtak társválasztásuk  indoklásában,  mint 

a társjellemzések alkalmával. A kutatás szempontjából tehát 

a társjellemzéseknek magasabb a minőségi értéke. 

A két direkt, közvetlen módszerrel nyert vizsgálati adatok 

alapján a tanulók többségénél nagyfoku szociabilitásra követ-

keztethetünk. Utalnilnk kell azonban arra a tényre, hogy osz-

tályonként is differenciáltan jelentkeznek a főbb tulajdonság-

csoportok a társválasztás motivumai között. Ha kiemeljük a 

szociális irányultságu erkölcsi tulajdonságcsoportot, megálla-

pithatjuk, hogy legnagyobb az előfordulása a "D" osztályban 

/69 %/, majd a "B" osztályban /68 'a, a sorban a "C" osztály 

következik /61 '/L/, és végül az "A" osztály, ahol a legritkábban 

fordul elő /39 %/. /vö. lo. táblázat/ 

• 

Osztály A B C D 

Gyakoriság 

, 

39 68 61 69 

lo. táblázat A szociális-erkölcsi tulajdonságok gyakorisága 
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Mint ahogy arra az elméleti összefüggések feltárásakor 

utaltunk, az értékorientáció közvetett módon a különböző te-

vékenységi formákban kifejtett aktivitás mértékében, minőségé-

ben mérhető. Ha az interperszonális kapcooi.-Dok és Eu, érték-

orientáció kölcsönhatásának a felszin alatti, közvetlen mód-

szerekkel nem elemezhető, mélyebb összefüggéseihez akarunk jut-

ni, érdemes megvizsgálni az adott kötösségen belül a belső ak-

tivitás szintjét a különböző tevékenységi formákban. 

Emeljük ki a hipotézisünkben "kritérium-értékorientációként" 

jelölt tanulmányi és a szociális-közösségi értékorientációt, 

megnyilvánulási szinterét tekintve a tanulmányi tevékenységet 

és a szociális-közösségi aktivitást-. 

Vizsgáljuk meg, milyen mértékU összefüggés áll fenn a társvá-

lasztás és a két kiemelt "kritérium-értékorientáció" között. 

A társválasztásra, társas hatékonyságra vonatkozóan már ren-

delkezésünkre állnak a kiindulásul szolgáló adatok, az osztá-

lyokon belüli preferáltsági lejtés, s a belőle könnyen kiala-

kitható társas hatékonysági rangsor. 

A tanulmányi  tevékenység alapján szintén nehézség nélkül ösz-

szeállithattuk az osztályokon belüli tanulmányi rangsort. 

A szociális-közösségi aktivitásra vonatkozó rangsort a tanulók 

értékitéletei alapján nyert adatokból állitottuk fel. Itt je-

gyezzük meg, hogy maguk az értékitéletek lényegében ugyan 

tudati tükröződései a konkrét formákban megnyilvánuló szociá-

lis-közösségi aktivitásnak, de mi épp arra alapoztuk módsze-

rünket, hogy vele azt deritsük fel, hogy az egyes tanulók 

aktivitásának" milyen mértékü a hatékonysága társai korében. 

Vagyis a társas percepcióra vonatkozóan kapunk jelzéseket. 
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Az összefüggés differenciáltabb megközelitése érdekében ská-

latechnikát alkalmaztunk. Ötfokozatu x,izösségi aktivitási 

skálát dolgortunk ki. Minden tanulót arra kértünk, hogy érté-

kelje az osztály tagjait közösségi aktivitásuk alapján. 

A rangértékek egyértelmüsége érdekében verbálisan is megfogal-

maztuk, és a vizsgálat előtt a tanulókkal külön beszélgetés 

során szóban is egyeztettük az "értelmezési tartományt". Ezt 

nagyon fontosnak véltük megtenni. 

Az igy kialakitott aktivitási sor a következőképpen alakult: 

5....Kezdeményezően és tevékenyen aktiv 

4....Tevékenyen aktiv 

3....Könnyen bevonható a közösségi munkába 

2....Nehezen vonható be a közösségi munkába 

1....Passziv 

/Az aktivitás "kezdeményező" szintjét ugy értelmeztük, 

képes másokat is magával ragadni, sok uj ötletével képes tár-

sait mozgósitania Az egyes értelmezési tartományok szorosan 

kapcsolhatók a szociális-közösségi értékorientáció megnyilvá-

nulásának intenzitási fokozataihoz: tendenciájukban alapot 

jelenteuek az elutasitó, az elfogadó, a követő és az alkotó 

módon  megnyilvánuló értékorientáció kitapintásához. 

A fenti felosztás alapján kapott rangértékek összesitő elem-

zésével a társválasztási preferencia csoportok mellé kia_La-

kithattuk a közösségi aktivitás alapján is a preferencia cso-

portokat és a rangsort. 

Matematikai analizissel kiszámitottuk a rangkorrelációs érté-

keket a következő összefüggésekben: 
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Társválasztás - Tanulmányi tevékenység 

Társválasztás - Közösségi aktivitás 

Az eredményeket a 11. táblázatban foglaltuk össze. 

Osztály 

Rangkorrelációs 	együtthatók 

Társválasztás - 

Tanulmányi tev. 

Társválasztás - 

Közösségi aktivitás 

A 0,65 0,37 

B 0,53 0,69 

C 0,32 0,66 

D 0,20 0,54 

11.  táblázat  A társválasztás és a kritérium-értékorientációk 

közötti kapcsolat /r s/ 

A szakirodalmi utalások alapján, ha a rangkorrelációs együtt-

ható a 30-35 fős csoportnál meghaladja a 0,4 számértéket, már 

nagyfoku kölcsönhatást feltételezhetünk a vizsgált tényezők 

között /Zacepin,1971./ 

Vizsgálati adataink alapján három osztálynál a rangkorrelációs 

együtthatók 0,4 felett vannak a társválasztás - közösségi akti-

vitás vonatkozásában: "D" osztálynál o,54; "C" osztálynál o,66; 

"B" osztálynál o,69 /!/. 
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Ebből az a következtetés vonható le, hogy a tanulók társvá-

lasztását a közösségben kifejtett szociális aktivitás foka erő-

sen befolyásolja. Ez a megállapitás akkor nyer valójában ér-

telmet, ha összevetjük a másik relációban /társválasztás és 

tanulmányi eredményesség vonatkozásában/ kimutatott együttha-

tókkal. Az előbbiekben kiemelt három osztály esetében a tanul-

mányi eredményesség kevésbé van hatással a tanulók tarsválasz-

tásának alakulására. Sőt a "C" és a "D" osztály eredményei a 

o,4 alatt maradva /0,32 ill. 0,20/ elhahyagolható mértékü kap-

csolatot jeleznek. 

A  három osztály esete tehát kiinduló hipotézisünket már ezen a 

szinten is beigazolta. A tanulók társválasztása és szociális 

közösségi aktivitása között erősebb a kapcsolat, mint a tanul-

mányi eredmény és társválasztás között. 

Ezekben az osztályokban egyértelmüen kimutatható - figyelembe 

véve a társválasztás motivumainak erőteljes "szociális" irányu-

lását is /yd.: lo. táblázat/ -: a társak értékmérőjévé a ta-

nulmányi eredményességen tul inkább a közösségi szintü aktivitás 

lép elő. 

Az "A" osztályban a többitől eltérően viszont a tanulók inter-

perszonális kapcsolatait nagyobb mértékben befolyásolja a tanu-

lók tanulmányi eredményessége. A társadalmi - közösségi akti-

vitással való kapcsolat elhanyagolható /0,37/. Emlékeztetőül 

jegyezzük meg, hogy ebben az osztályban a társválasztás 

szociális" jellegü motivumainak gyakorisága a legalacsonyabb 

39 % 	lo. táblázat!, $ az együttes élményháttért vizsgál- 

va ebben az osztályban kaptuk a legegysikubb képet. /lásd: 

1. ábra/ 
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Lépjünk egy évet előre, s vizsgáljuk meg, változott-e a kap-

csolat a társválasztás és közösségi aktivitás vonalán a negye-

dik osztályokban? 

Osztály 

Társválasztás - Közösségi aktivitás r s  

3. 4. 

A 0,37 0,62 

0,69 0,60 

0,66 0,71 

D 0,54 0,62 

12. táblázat 	Társválasztás és közösségi aktivitás 

közötti kapcsolat nlakulása 

Amint az összesitésből /12. tAlázat/ kiderül, a legnagyobb 

változás  az "A" osztályban történt. A harmadik os 0,37 r s  

együttható o,62 - re  változott,  ami azt jelzi, hogy a társvá-

lasztás és a közösségi aktivitás közötti kapcsolat rendkivül 

megnőtt. /Vizsgilataink nem tették lehetővé, hogy kideritsdk, 

az osztály rs  Mutatóinak ilyen irányu alakulása vajon azt jelzi-e, 

hogy a 3. tanévben ez az osztály az  általános  életkori szociál-

pszichológiai sajátosságokat figyelembe véve esetleg "fázis- 
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késés"-ben volt-e. A jövő vizsgálatai minden bizonnyal kiegé-

szitő információkkal szolgáltatnak majd./ 

A "B" osztályban némi kapcsolat lazulást jeleznek a mutatók 

o,69-ről o,6o-ra változott a rangkorrelációs együttható. Nem 

látszik erőszakoltnak a párhuzam, ha itt utalunk az osztály-

szerkezet elemzésekor tett megállapitásunkra, hogy ti. csökken 

a kölcsönös kapcsolatok száma, a 3, osztályhoz képest alacso-

nyabb a sürüségi index, s általában a társas viszonyok alaku-

lását erősen differenciálja, azokat megosztja, esetleg fel is 

bontja az egyéni tervek különbözősége a jövőre vonatkozóan. 

Ennek hatása erősen érződött a 4. osztályos felmérés során. 

A "C" osztályban viszont nőtt a kapcsolat a vizsgált összefüg-

gésben. Nemcsak a saját 3. osztályos szinthez viszonyitva, 

hanem az egész populációt alapul véve itt találjuk a legmaga-

sabb értéket /o,71/ 

A "D" osztályban szintén erős növekedést tapasztaltunk /o,62/. 

A kapcsolat mértéke megegyezik az "A" osztály esetében tapasztalt 

korrelációval. Az osztályszerkezet és csoportösszetartás vizs-

gálatakor a "D" osztálynál megállapitottuk, hogy rendkivül 

kedvező változások történtek a negyedik osztályban: minden 

tanulónak volt kölcsönös kapcsolata, emelkedett a sürüségi 

mutató, egyenletesebbé vált a preferáltsági sor. 

Összefoglalva tapasztalatainkat kiemelhetjük, hogy a 

vizsgált mintán a negyedik osztályra enrségesebbé vált a társ-

választás és a szociális-közösségi értékorientáció közötti 

kapcsolat mértéke: Mind a négy osztályban nagyfoku kölcsön-

hatásra /rs 0 ,6 - 0,7 / következtethetünk a két tényező 

között. 
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A vizsgálati eredményekből következő problémafelvetésün-

ket az alábbiakban foglaljuk össze, 

Az általunk vizsgált gimnazisták személyközi viszonyaiZ, in-

terperszonális kapcsolatainak jellemzői sokkal inkább a szo-

ciális-közösségi aktivitás jelenségvilágában elemezhetők, sem-

mint a tanulási tevékenység eddigi értelmezésén belül. 

Közismert, hogy a társas kapcsolatok ott válnak a személyiség-

fejlődés tényleges hatótényezőjévé, ahol a közös tevékenység 

társadalmilag célirányos tartalma a személyiség számára jelen-

tőssé, személyesen értékeltté válik, ahol a személyiség érték-

orientációjának megfelel a közös tevékenység tartalma. 

Az előző korosztályoknál /óvodás-, iskoláskor/ az interperszo-

nális kapcsolatok az életkorra jellemző fő tevékenységi forma 

keretei között alakulnak ki, és válnak dinamikussá. /Óvodás-

korban a közös játékban, iskuláskorban a tanulmányi tevékeny-

ségben./ Gimnazistáinknál a domináló tevékenységi forma még 

mindig a tanulás. Társas kapcsolataik alakulását azonban első-

sorban más tevékenységi formákban átélt együttes élményeik 

/társadalmi termelő munka, vitakörök, kirándulások  stb.!,  közös 

együttes tevékenységek tartalmai befolyásolják. 

Ugy véljük, a probléma megoldásához a tanulói tevékenységrend-

szer differenciáltabb elemzésére lenne szükség. Ha a fő tevé-

kenységi formát, a tanulást vesszük alapul, ténylegesen jelent-

kezhet ellentmondás e tevékenység egyéni jellege és közösségi 

célrendszere között. A tanulás veszit az interperszonális viszo-

nyokat befolyásoló szerepéből, s helyébe szocializációs folyama-

tok lépnek. E változás - véleményünk szerint - azzal magyaráz- 

ható, hogy ebben a korban megy végbe a személyiségen belül az 
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értékek "átértékelése", "ujraértékelése" /ezen belül 

az interperszonális viszony uj  értékké!,  amely előfeltétele 

az ifjukorban megvalósuló értékaffinitások kiegyensulyozódá-

sának. 

3.4. A csoportnorma alakulása a közösségi értékorientációra 

vonatkozóan 

Vizsgálatunk eddig bemutatott adatai a tanulók nagyfoku 

szociabilitásáról tanuskodnak. 

Nevelési szempontból azonban lényeges kérdésként merül fel, 

hogy e nagymértékü szociabilitás párosul-e a szocialista ne-

velésünk homo collectivus eszményének tartalmi, lényegi  jegye-

ivel? Szintvizsgálatunkban továbbhaladva tehát azt kutattuk, 

milyen személyiségjegyeknek tulajdonitanak megkülönböztetett 

jelentőséget tanitványaink a "jó közösségi ember" megitélésé-

nél; továbbá, hogyan alakul osztályszinten az értékitélet-

azonosság, s vajon mutatkozik-e különbség a lányok és a fiuk 

értékelései között? 

3.4.1. A  "jó  közösségi ember" legfőbb tulajaságai a négy 

gimnáziumi osztályban végzett felmérés tükrében  

A tanulóknak összesen 2o pozitiv tulajdonságot kellett 

értékelni aszerint, milyen mértékben tartják azt fontosnak a 

jő közösségi ember minősitő jelzői között. Hdromfokozatu ská-

latechnikát alkalmaztunk. Kiinduló hipotézisünk szempontjából 

ez a bontás elegendőnek bizonyult. Ezek szerint a rangértékek 

a következőképp alakultak: 
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3 	 Nagyon fontos tulajdonság 

2 	 Fontos tulajdonság 

1 	Kevésbé fontos tulajdonság 

A teljes populációt vizsgálva a gyakoriság alapján a következő 

tulajdonság-preferencia sor alakult ki /lásd: 13. táblázat/. 

Pref.rang. 
Tulajdonság 

Gyakoriság % 
- 
Pref.viltozás 

/ D / 3.oszt.4.oszt. 3.oszt. 4.oLzt. 

1. 1. igazságos 79 74,6 o 

2. 2.  becsületes 77,6 71 o 

3.  3. felelősségváll. 69,9 65,2 o 

4. 5. megbizható 67,1 53,6 -1 

5. 4. önzetlen 66,4 58,7 +1 

6. 8. őszinte 6o,8 46,4 -2 

7. 7. jó szervező 54,5 47,8 o 

8. 6. határozott 53,1 49,3 +2 

9. 9. kezdeményező 50,3 42,7 o 

lo. 14. alkalmazkodó 49 29,7 -4 
11. 11. emberszerető 46,9 36,2 o 

12. 12.  önkritikus 42,7 35,5 o 

13.  13. segitőkész 39,9 31,2 o 

14. 16. kötelességtudó 35,7 23,9 -2 

15. 15. barátságos 35,7 29,7 o 

16. lo. tettrekész 34,3 42,7 +6 

17. 17.  megértő 29,4 17,4 o 

18.  18. öntudatos 22,4 17,4 o 

19. 19. optimista 7 7,2 o 

, 	2o. 2o. jó tanuló 1,1 1,4 o 

Tulajdoság-preferencia stabilitása: 65 % 

Tulajdonság-preferencia rétegstab.: 8o % 

13.  táblázat  A jó közösségi ember tulajdonságainak 

preferencia sora 
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A rangsor élére igen magas %-értékkel az "igazságos" és a 

"becsületes" tulajdonságok kerültek mind a harmadik, mind a 

negyedik osztályban. Összehasonlitásként emlitjük meg, hogy 

a második osztályban végzett elővizsgálataink alkalmával még 

nem tulajdonitottak a tanulók ilyen nagy jelentőséget e két 

minősitő jelzőnek. Ez mindenképp egybevág azzal a megálla-

pitással, hogy a harmadik osztályos tanulóknál erőteljesen 

megnyilvánul: itéleteik alapjává a tényleges emberi értékek 

/fokozottan az erkölcsi értékek/ válnak. 

Örvendetesnek tartjuk, s ebben is a tanulók erkölcsi fejlő-

dését látjuk, hogyarangsorban a "felelősségvállaló", a 

megbizható", az "önzetlen" tulajdonságok következnek 69,9% 

66,4% közötti gyakorisággal. Meglepő, hogy a harmadikosok kö-

rében a "tettrekész" viszonylag alacsony jelentőséggel bir, 

34 %. Viszont negyedik osztályra már 6 preferencia ranghely-

lyel kerül előbbre ez a tulajdonság . 

A korábbi életkorban még oly magasra értékelt "segitőkész" és 

"jó tanuló" gimnazistáinknál sokat veszit jelentőségéből, a 

13. ranghelyre 39,9 %-os, ill. az  utolsó helyre 1,15 %-os 

gyakorisággal szorul. Ez a helyzet a negyedik osztályban is. 

Mindennek alapja a már emlitett ifjukor előtti erkölcsi fej-

lődésben bekövetkező változás, amely során a tanulóknál vég-

bemegy az értékek "ujraértelmezése", "átértelmezése" egyrészt 

a fogalmak szemantikai tartalmának vonatkozá sában, másrészt 

a konkrét személyes viszonyok, magatartásmódok megitélésére 

vonatkozóan. Az egyes tulajdonságjelzők szemantikai változá-

sa levezethető a tevékenységrendszer /azon belüli preferen-

cia-változások/ megváltozásából, amely a személyes érintkezé- 
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sek gyujtópontján alakul át. Igy érthetővé válik, hogy a 

gimnazisták a "jó tanuló" tulajdonság helyett differenciál-

tabb értékitéleteket részesitenek előnyben, ez önmagában 

még nem érték, mint ahogy erre a felmérést követő beszélge-

tések alkalmával fény  derült.  Helyette inkább a "valódi" 

intellektuális képességek szerinti differenciálódást, ill. 

differenciálást tartanák fontosnak, s a tanulmányi eredmé-

nyesség 	megállapitásuk szerint - nem fedi a képességek 

szerinti differenciálódást. 

Negyedik osztályra a fentieken kivül a következő tulajdonsá-

gok esetében következett be preferencia-változás: A rangsor-

ban két pozició hellyel került előbbre a "határozott" jelző, 

egy ranghellyel pedig az "önzetlen". Csökkent a jelentősége 

az "alkalmazkodó" 1-4/, a "kötelességtudó" /-2/, az "őszinte" 

1-2/, emegbizható" /-1/ tulajdonságoknak. 

Összességében 7 tulajdonság vonatkozásában történtek válto-

zások a két felmérés között eltelt időben. Igy a tulajdon-

ság-preferencia stabilitása 65 %-os. 

Az egyes osztályok rangsorát elfogadhatjuk ugy, mint az 

adott osztály mint egész értéknormájának egy szegmentuma a 

jó kozösségi ember megitélésében. /vb.: 14-17.táblázatok/ 

A harmadik osztályos helyzetépet alapul véve az 1. ranghelyet 

vizsgálva az "A" osztályban /14. táblázat/ találunk lényeges 

eltérést a többi osztályéhoz képest. Az "A" osztályban a 

megbizható" kerül a sor élére, mig a "B" és "C" osztályban az 

"igazságos", a "D" osztályban a "becsületes". 

A "jó szervező", Otettrekész" a "B" és a "C" osztályokban 

sokkal rangosabb helyre került, mint az "A" és a "D" osztályban. 
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A "D" osztályban az "őszinteségnek" kiemelkedő a jelentősé-

ge a többi osztály rangsorolásához viszonyitva. Ugyanebben 

az osztályban a "kezdeményező"  tulajdonság  a 13. helyre 

szorul, mig a többi tanulókollektivában a 7.,8. helyen áll. 

Pref.rang 
Tulajdonság 

Gyakoriság 	% Pref.változás 

3.oszt.4.oszt. 3.0szt.4.oszt4  

1. 6. megbizható 76,5 47 -5 

2. 1. igazságos 73,5 73,5 +1 

3. 2. becsületes 67,6 64,7 +1 

4. 3. felelősségváll. 55,9 58,8 +1 

5. 7.  határozott 55,9 47 -2 

6. 13. alkalmazkodó 52,9 23,5 -7 

7. 5. önzetlen 52,9 5 0 +2 
8. 11. kezdeményező 47,1 35,3 -3 

9. 9. jó szervező 44,1 44,1 o 

lo. 15. barátságos 41,2 2o,6 -5 
11. 8. őszinte 41,2 44,1 +3 

12. 12. emberszerető 38,2 29,4 o 

13. lo. önkritikus 38,2 38,2 +3 

14. 16, kötelességtudó 36,3 2o,6 -2 

15. 17. megértő 29,4 14,7 -2 

16, 14. segitőkész 26,5 23,5 +2 

17. 4. tettrekész 23,5 52,9 +13 /!, 
18.  18, öntudatos 2o,6 11,7 o 

19.  19. optimista 8,8 5,9 o 
i 	2o. 2o. jó tanuló - - o 

Tulajdonság-preferencia stabilitása: 25 ,)/0 

Tulajdonság-preferencia rétegstab.: 	85 % 

14. táblázat A jó közösségi ember tulajdonságainak 

preferencia sora /"A" osztály/ 



-  74  - 

Negyedik osztályra a legfontosabb, leginkább preferált tu-

lajdonságok vonatkozásában közelebb kerültek egymáshoz az 

osztályok értékitéletei. A jó közösségi ember legfőbb krité-

riumát valamennyi osztályban az "igazságos", "becsületes", 

"felelősségvállaló" erkölcsi tulajdonság-együttesben látják 

Pref.rang 
Tulajdonság 

Gyakoriság 	% Pref ■ változás 

/D/ 3.oszt.4.oszt 3.0szt.4.oszt1 

1. 1. igazságos 86,8 73,3 o 

2. 4. felelősségváll. 86,8 60,5 -2 

3. 3. önzetlen 84,2 63,1 o 

4. 2. becsületes 81,6 73,7 +2 

5. lo. jó szervező 73,7 44,7 -5 
6. 5. megbizható 65,8 60,5 +1 

7. 6. 6szinte 65,8 6o,5 +1 

8. 13. kezdeményező 65,8 39,5 -5 

9. 7. határozott 6o,5 57,9 +2 

lo. 8. tettrekész 55,3 47,4 +2 

11. 12. emberszerető 52,6 42,1 -1 
12. 14. alkalmazkodó 47,4 36,8 -2 

13. 15. kötelességtudó 47,4 34,2 -2 

14. 16. segitőkész 44,7 34,2 -2 

15. önkritikus 36,3 44,7 +4 
16. 9. barátságos 28,9 47,4 +7 

17. 18. öntudatos 28,9 18,4 -1 

18. 17, megértő 23,7 21,1 +1 

19. 19. optimista 5,3 13,1 o 
2o. 2o. jó tanuló 2,6 5,3 o 

Tulajdonság-preferencia stabilitása: 2o cio 

Tulajdonság-preferencia rétegstab.: 65 % 

15. táblázat A jó közösségi ember tulajdonságainak 

preferencia sora /"B" osztály/ 
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a tanulók. 

Az "A' osztályban  a legszembetünőbb változás a "tettrekész" 

tulajdonság jelentőségének megitélésénél jelentkezett, a har-

madik osztályban még a 17. ranghelyen volt, negyedikre a 4. 

pozicióba került előre. /vb.: 14. táblázat/ 

Pref.rang 
Tulajdonság 

Gyakoriság 	% Pref.változás 

/D/ 3.orzt.4.oszt, 3.0szt.4.oszt. 

1. 1. igazságos 82,9 79,4 o 
2. 5. jó szervező 74,3 61,8 -3 

3.  3.  felelősségváll. 74,3 7 0 ,6 o 

4. 4. önzetlen 63,2 61,8 o 

5. 2. becsületes 63,2 73,5 +3 
6. 7. megbizható 6o 47,1 -1 

7. 6. kezdeményező 54,3 50 +1 
8. 9. határozott 48,6 38,2 -1 

9. 13. őszinte 45,7 26,5 -4 
lo. 11. önkritikus 45,7 29,4 -1 
11. 16. barátságos 42,9 14,7 -5 
12. 17. alkalmazkodó 42,9 14,7 -5 
13.  

14.  

12. 

8. 

segitőkész 

tettrekész 

42,9 

40 

29,4 

44,1 

+1 
r +0 

15.  lo. emberszerető 37,1 35,3 +5 
16.  18. kötelességtudó 28,6 14,7 -2 

17. 14. megértő 28,6 23,5 +3 
18. 15. öntudatos 17,1 17,6 +3 

19. 19. optimista 8,6 5,9 o 
2o. 2o. jó tanuló 2,9 - o 

Tulajdonság-preferencia stabilitása: 25 % 

Tulajdonság-preferencia rétegstab.: 8o % 

16.  táblázat  A jó közösségi ember tulajdonságainak 

preferencia sora /"C" osztály/ 
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Csökkent a jelentősége az "alkalmazkodó" /7 pozicióhellyel/, 

a "megbizható" /5 pozicióhellyel/, ebarátságos" /5 hellyel/ 

és a "kezdeményező" /3 hellyel/ tulajdonságoknak. A három leg-

kevésbé preferált tulajdonság változatlan maradt: "öntudatos", 

optimista", "jó tanuló". 

Pref.rang Gyakoriság 	% Pref.  változás 

3.oszt. 4.  oszt 
Tulajdonság 

3.0szt.4.oszt. 

1. 1. becsületes 91,7 73,5 O 

2. 7. őszinte 88,9  50  -5 

3. 2. igazságos 72,2 67,6 +1 

4. 4. megbizható 66,7 55,9 O 

5. 3. felelősségváll. 61,1 67,6 +2 

6. 5. önzetlen 58,3 55,9 +1 

7. 12. emberszerető 58,3 35,3 -5 
8. 9. alkalmazkodó 52,8 41,2 -1 

9. 14. önkritikus 50  26,5 -5 
lo. 0. határozott 47,2 5o +4 
11. 11. segitőkész 44,4 35,3 O 

12. 18. megértő 36,1 8,8 -6 

13. 8. kezdeményező 33,3 44,1 +5 

14. 15. kötelességtudó 3o,6 23,5 -1 

15. 13. barátságos 3o,6 32,3 +2 
16. lo. jó szervező 25 38,2 +6 

17. 17.  öntudatos 22,2 2o,6 O 

18, 16. tettrekész 16,7 23,5 +2 

19. 19. optimista 5,6 2,9 O 

2o. 2o. jó tanuló ••• O  

Tulajdonság-preferencia stabilitása: 3 0 % 

Tulajdonság-preferencia rétegstab.: 75 % 

17. táblázat A jó közösségi ember tulajdonságainak 

preferencia sora /"D" osztály/ 
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A "D" osztálvnál  a negyedikes tulajdonságrangsort vizsgálva 

a "barátságos" tulajdonság jelentőségének ugrásszerü előre-

törésével találkozunk: 7 pozicióhellyel került itt előbbre a 

harmadikos szinthez képest. Jelentősebbé vált az "önkritikus" 

tulajdonság is /4 ranghellyel jutott elöbbre/. Viszont érde-

kes jelenségként emlitjük meg, hogy a "jó szervező" és a "kez-

deményező" tulajdonságok esetében jelentőség csökkenés állt be. 

/Mindkét tulajdonság 5-5 ranghellyel került alacsonyabb jelen-

tőségpozicióba./ 

A "C" osztály  tanulói a negyedik osztályban magasabbra értéke-

lik a "tettrekész" /6 ranghelyváltozással/, a "becsületes" /3 

ranghelyváltozással/, hasonlóan anmegértő" és az "öntudatos" 

tulajdonságokat a Jó közösségi ember legfőbb tulajdonságai 

között. Az "emberszerető" jelző esetében az 5 pozicióhelyvál-

tozás következtében nagyarányu jelentőségnövekedésnek lehetiink  

tanui, itt a lo. helyre került, a többi osztályokban a 12.-en 

helyezkedik el. Nagyobb mértékü jelentőség-csökkenést mutat a 

"barátságos" /-5/, az "alkalmazkodó" 1-5/, az "őszinte" /-3/ 

és a "jó szervező" tulajdonságok elhelyezkedése a negyedik osz-

tályban kialakult rangsorban. A leginkább és a legkevésbé pre-

ferált tulajdonságok esetében nem történt lényeges változás a 

két év viszonylatában. 

A "D" osztály  tulajdonság-preferáltságában a legnagyobb mérté-

kü változás két tulajdonság esetében történt: 6 poziciónöveke-

désben mutatkozó jelentőségváltozás a "jó szervező"-re vonat-

kozóan, s ugyanilyen mértékü, de ellentétes irányu, jelentőség 

csökkenés a "megértő" tulajdonság sulyát illetően. A tanulói 

értékelések alapján fontosabbá vált számukra a "kezdeményező" 
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tulajdonság, csökkent a szemükben -a jó közösségi ember megité-

lésekor - az "őszinte", az "emberszerető" és az "önkritikus" 

tulajdonságok jelentősége, valamennyinél 5 pozicióváltozást 

találtunk. A leginkább preferált és a két legkevésbé preferált 

tulajdonság esetében ebben az osztályban sem történt változás. 

A fentiekben bemutatott adatok arról tanuskodnak4 hogy 

gimnazistáink körében erősen érvényre jut az a tendencia, mely 

a külső, esetleg csak felszini jegyekben megnyilvánuló "közössé-

gi aktivitás"-on tulmenően a belső; lényegi erkölcsi jegyek 

előnyben részesitése irányába mutat. Gondolunk itt mindenekelőtt 

a "becsületes, igazságos és felelősségvállaló" triád kimagasló 

preferenciaértékére, amely mind a négy osztályban a negyedik 

osztályra általánosan is érvényessé vált. 

3.4.2. A "jó közösségi ember legfőbb tulajdonságai nemek  

szerinti bontásban  

Vizsgálati eredményeink további elemzésénél arra a kér-

désre keresünk választ, vajon hogyan alakul a fiuk és a lányok 

értékelése a jó közösségi ember tulajdonságai vonatkozásában, 

mutatkozik-e eltérés a két nem rangsorolása között? 

A nevelési helyzetekben jelentkező problémák okai sok esetben 

arra vezethetők vissza, hogy nem forditunk kellő figyelmet a 

nemek közötti pszichikus sajátosságokra; viszonylag kevés azon 

kutatások száma, mely az életkori sajátosságokon belül a nem-

beli pszichikus sajátosságok feltárására irányul. Milyen "nem- 

beli sajátosságok" mutatkoznak saját vizsgálati adataink alap-

ján a tanulók értékitéleteiben? 
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Vizsgáljuk meg, melyek azok a tulajdonságok, amelyek a  lányok  

számára fontosabbak a je közösségi embernél /vb.: 18.táblázat/ 

A fiuk értékitéleteihez képest "fölülértékeléssel" találkozunk 

a következő esetekben: "jó szervező" /D +5/, "kezdeményező"/D+5/, 

Pref.rang 
Tulajdonság 

Gyakoriság 	% Pref.különbs. 

/D/ Fiuk Lányok Fiuk Lányok 

1. 2. becsületes 76,9 78,0 
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2. 1. igazságos 71,2 83,5 

3. 5. önzetlen 65,4 67,o 

4. 3. felelősségváll. 63,5 73,6 

5. 7. őszinte 61,5 50,4 
6. 4. megbizható 59,6 71,4 

7. 9. határozott 48,1 56,o 

8. lo. alkalmazkodó 46,2 50,5 

9. 11. emberszerető 44,2 48,4 
lo. 14. segitőkész 44,2 37,4 
11. 6. jó szervező 40,4 62,6 

12. 12. önkritikus 38,5 45,1 
13. 8. kezdeményező 36,5 58,2 

14. 16. kötelsségtudó 36,5 35,2 

15. 13. barátságos 32,7 37,4 
16. 17. megértő 3o,8 28,6 

17. 15. tettrekész 30,8 36,3 

18. 18. öntudatos 23,1 22,o 

19. 19. optimista 3,8 8,8 

2o. 2o. jó tanuló - 2,2 

18. táblázat 	A "jó közösségi ember" legfőbb tulajdonságainak 

preferencia sora nemek szerinti bontásban 
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megbizható" /D +2/, "barátságos" /D +2/, "tettrekész" /D +2/, 

ezen kivül a lányok nagyobb jelentőséget tulajdonitanak mint 

a fiuk még az igazságosságnak és a felelősségvállalásnak. 

A fiuk ezzel szemben a következő  tulajdonságokat értékelik 

magasabbra, mint a lányok: 

segitőkész /D +4/ 

önzetlen /D +2/ 

őszinte /D +2/ 

határozott /D +2/ 

alkalmazkodó /D +2/ 

emberszerető /D +2/ 

kötelességtudó /D +2/ 

Mindezek a tulajdonságok nemcsak a norma elvárisszintjén 

jelentkeznek tanulóinknál, hanem,a közösségi élet keretei kö-

zött ténylegesen ennek megfelelően fejtik ki tevékenységüket. 

Itt utalunk Dobos László /1971.1 felmérésére, aki hasonló 

eredményre jutott. A lányok általában jobb szervezők, tevé-

kenyebbek, aktivabbak, sok jó ötletükkel képesek alkotó mó-

don elősegiteni az osztály közös tevékenységének sikerességét, 

képesek másokat is aktivizálni. Sokan közülük sikeres ifjusá-

gi vezetők. 

Ha ilyen eltérések mutatkoznak a két nem értékelése és akti-

vitása között, megalapozottnak látszik az a megállapitás, hogy 

az osztály nemek szerinti összetétele erőteljesen befolyásol-

hatja a közösség értékorientációjának alakulását. Visszatekint-

ve az előző pontban bemutatott vizsgálati adatokra, kiderül, 

hogy azokban az osztályokban, ahol többségben vannak a lányok, 

ilyen mindenekelőtt a "B", ill.a "C" osztály, ott rangosabb 
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helyre kerültek a következő tulajdonságok: felelősségvállaló, 

twttrekész, jó szervező, kezdeményező. Ez tehát azt jelenti, 

hogy a tanulók közösségi aktivitásának megitélésénél ezeknek 

a kritériumoknak nagyobb volt a szerepe. A szintén lánytöbbsé-

gü "A" osztái.ban némileg módosult a sorrend: a jó szervező 

és a tettrekész kevésbé mértékadó tulajdonság a harmadik osz-

tályban, de a negyedik évre éppen a tettrekész tulajdonság 

vonatkozásában történt a legnagyobb mértékü jelentőségnövekedés. 

Adataink igazolják, hogy a teljes populációt alapul véve mu-

tathatók ki eltérések a fiuk és a lányok értékelései, minősi-

tései között, mégis osztályszinten ez nem nyilvánul meg minden 

esetben ilyen egyértelmüen, mivel kihatása az osztálytörténé-

sek, a tevikenységrendszer differenciálódása következtében, 

az együttes élményháttéren átszürődve közvetett uton észlelhető. 

Rövid áttekintésünk csak a problémafelvetés szintj4n világit-

hat rá az összefüggésre. Pozitiv jelenségnek tartjuk, hogy a 

lányoknál erőteljesen érvényesül a közösségi - közéleti tevé-

kenység iránt kialakult fokozott igény. Ha ezt az iskola tá-

gabb értelembe vett funkciójába /mindenekelőtt szociálpszih-

hológiai vonatkozását emelve ki: a tanulók felkészitése a 

felnőtt szerepek betöltésére/ helyezve értelmezzük, társadal- 

mi jelentőségü kérdéshez jutottunk: a lányok, a nők felkészi-

tése a társadalmi - közéleti tevékenységre. Problémaként 

ugy merülhet fel, mennyiben tudatositjuk nemcsak a lányok-

ban, hanem az elvárásszintben megnyilvánuló "közvéleményben" 

a nőknek a családon belül betöltött "közösségi" szerepének 

közvetett társadalmi jelentőségét és fontosságát. 
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3.5. 	A társ- és az önértékelések alakulása  

A vizsgálati eredmények bemutatásában eljutottunk 

addig a pontig, amikor rendelkezünk már áttekintéssel a ta-

nulóközösségekben alakuló személyközi viszonyok és a krité-

rium - értékorientációk közötti kapcsolatra vonatkozóan, 

továbbá ismerjük az osztálynormát a közösségi ember megité-

lésében. 

Vizsgálatsorozatunk utolsó fázisában a szociális 

közösségi aktivitás belső összefüggéseit kiséreltük meg 

feltárni az eddiginél még konkrétabb formában. Arra kerestünk 

választ, milyen összefüggés áll fenn a tanulók tényleges 

/és a társak által észlelt és értékelt/ szociális - közösségi 

aktivitása és a tanulók egyes személyiségjegyei /amelyek az 

osztálynormában is bennfoglaltatnak, de  különböző jelentő-

ségpozicióval/ között, valamint hogyan alakul a társ- és az 

önértékelések viszonya, az önértékelés realitása a társas 

hatékonysá g függvényében? 

3.5.1. A szociális-közösségi aktivitás és kiemelt személyi-

ségjegyek közötti összefüggés  

Az osztálynorma vizsgálatánál a közösségi ember husz 

pozitiv tulajdonságát rangsoroltattuk a tanulókkal. Természe-

tesen tulzott feladatállitás lett volna,a tanulókat arra kér-

ni, hogy mind a husz személyiségjegy alapján értékeljék tár-

saikat és önmagukat. A tulajdonságok között tehát szelektál-

nunk kellett. Három tulajdonságot emeltünk ki: a felelősség-

vállaló  /a  "normarangsor" elejéről/, a kezdeményező /a rangsor 
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középrétegéből/, a segitőkész /a rangsor utolsó rétegéből/ 

tulajdonságokra esett választásunk. 

Nemcsak a rangsorban elfoglalt preferáltsági pozició játszott 

közre döntésünknél, hanem mindenekelőtt az életkori sajátossá-

gokra erősen épitő szociálpszichológiai és pedagógiai pszicho-

lógiai meggondolások. A segitőkészség, mint ahogy számos 

általános iskolai tanulók körében végzett vizsgálat bizonyit-

ja, nagyon fontos szerepet játszik a társak megitélésében. 

Saját vizsgálataink azonban rámutattak arra, hogy a gimnazis-

táknál e tulajdonság veszit korábbi jelentőségéből és a fe-

lelősségvállalás /már a felnőttkor irányába haladó gyorsuló 

szocializációs fejlődés következtében/ mint a személyiség 

számára uj értéket jelentő tulajdonság kerül a legfontosabb 

értékelési kritériumok közé. Ugyanakkor épp ez utobbi tulaj-

donság körül adódik nagyon sok konfliktus, pedagógiai pszih-

hológiai probléma. Joggal kutattunk tehát azután, vajon 

hogyan látják egymást  léc önmagukat/ neveltjeink a felelős-

ségvállalást alapul véve. 

Természetesen minden értékelés alapja a konkrét helyzetekben 

megnyilvánuló magatartás. A kérdés tehát ugy is felmerülhet, 

volt-e elegendő szociális tapasztalat, amelyben alkalmuk le-

hetett a tanulóknak egymást megismerni többek között a fele-

lősségvállalás oldaláról. 

Az értékelés ötfokozatu skálával történt. Arra kértük a 

tanulókat, hogy értékeljék társaikat és önmagukat a három 

kiemelt tulajdonság alapján aszerint, hogy a tulajdonság 

mennyiben jellemző az adott egyénre. 
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Az ötfokozatu értékelési tartomány a következőképpen oszlott 

meg: 

1 	Jellemző tulajdonsága a tanulónak 

2 	 Igen gyakran megnyilvánuló tulajdonsága 

3 	Időnként megnyilvánuló tulajdonsága 

4 	Nagyon ritkán megnyilvánuló tulajdonsága 

5 	 Egyáltalán nem jellemző tulajdonsága 

A tanulók értékelései alapján minden osztályban felállitottuk 

a három tulajdonság-rangsort. 

A tanulók szociális-közösségi aktivitása alapján kialakult 

rangsor már korábban rendelkezésünkre állt. Igy matematikai 

analizissel kimutattuk, milyen szoros kapcsolat áll fenn a 

tanulók közösségi aktivitása és felelősségvállalása, 

közösségi aktivitása és kezdeményezőkészsége, 

közösségi aktivitása és segitőkészsége 

között. A négy osztály adatait a 19. táblázatban foglaljuk 

össze. 

A rangkorrelációs együtthatókat vizsgálva a szociális 

közösségi aktivitás és felelősségvállalás  között legszoro-

sabb kapcsolat a "B" osztálynál mutatkozik: r s= 0,92, ami 

önmagában is rendkivül szoros kölcsönhatásra utal. 

o,86 rangkorrelációs együtthatóval az "A" osztály következik, 

jóllehet az rs számértéke kisebb az előző osztályétól, de még 

mindig nagyon szoros kapcsolatot jelez. 

A harmadik helyen a "D" osztály áll, rs=  0,78, s végül a "C" 

osztály következik, ahol az r s= 0, 68. 

Ez utóboi mutatók is jóval o,4 felett vannak, a kapcsolat te-

hát a két vizsgált paraméter között erős. 
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Osztály 
rs 

A B 

, 

C D 

Közösségi aktivitás 
- 

felelősségvállalás 
_ 

o,86  0 ,92 0,68 0,78 

Közösségi aktivitás 
_ 

kezjeményezőképesség 
0,93 0,96 0,94 0,97 

Közösségi aktivitás 
- 

segitőkészség 
o,76 o,90 0,71 

, 

0,73 

19. táblázat A szociális-közösségi aktivitás és a kiemelt 

személyiségjegyek közötti kapcsolat 

A  szociális-közösségi aktivitás és a kezdeményezőképes-

fig.  közötti kapcsolat kiszámitásakor rendkivül magas rang-

korrelációs megfelelést találtunk mind a négy osztályban. 

A legszorosabb összefüggést, majdnem tökéletes egybeesést 

mutat a  "D"  osztály esete: rs= 0,97 /!/. 6t követi a "B" osz-

tály rs= o,96, majd alig elmaradva tőle a "C" /r s= o,94/ és 

az "A" /rs= 0,93/ osztály. 

Az összefüggés nyilvánvaló, ha arra gondolunk, hogy a legak-

tivabb tanulók a leginkább kezdeményezők is egyszemélyben, 

társaik legegyértelmübben éppen a kezdeményezések gyakori-

ságából szürték le értékeléseiket a közösségben kifejtett 

aktivitás hatékonyságára vonatkozóan. 
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Nevelési szempontból viszont az_is érdekel bennünket, hogy 

ez az aktivitás, kezdeményezőképesség mennyiben párosul pl. 

a felelősségvállalás mértékével, mint az együttmüködési ké-

pesség, a közösségi értékorientáció egyik lényegi komponen-

sével.Amint az az összesitésből kiderül, a legnagyobb a meg-

felelés a "B" /lánytöbbségü/ osztály esetében, ahol mindkét 

tulajdonságra vonatkoztatott rangkorrelációs együttható o,9 

felett mozog. A legnagyobb az eltérés a "C" osztálynál, a 

lelelősségvállalds rovására. Ebben az esetben vagy arról le-

het szó, hogy a tanulók kevésbé biztosak egymás megitélésé-

ben a felelősségvállalás oldaláról, /ami arra enged követ-

keztetni, hogy kevés a szociális tapasztalatuk a felelősség-

vállalást illetően!, vagy pedig a közösségi aktivitás tény-

leg nem párosul mindenkor a felelősségvállalással, ill. csak 

a felületi megnyilvánulásánál ragadnak meg. A vizsgálati 

adatok birtokában inkább az első magyarázat látszik valószi-

nübbnek, bár egyelőre még csak hipotétikus formában. Yids 

egyéb vizsgálatra lenne szükség a probléma egyértelmü eldön-

téséhez. 

Az "A" és a "D" osztálynál a közösségi aktivitás és a felelős-

ségvállalás közötti kapcsolat szoros /r s= o,86; o,78/, habár 

mindkét esetben a felelősségvállalás érték-kritériumát meg-

előzi a kezdeményezőképességgel mutatkozó kapcsolat jelen-

tősége. 

A szociális-közösségi aktivitás és segitőkészség  közötti 

kapcsolat mind a négy osztályban erős, r s = o,7 felett van. 

A legerősebb a kapcsolat a "B" osztályban /r s= 0,9/, majd az 

"A" osztályban /rs= o,76/, alig kisebb a "D" /r s= o,73/ és a 
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"C" osztályban /re 0,71/. 

Ha a három relációban vizsgált összefüggés alapján sorrendet 

állitanánk fel, három osztályban /A; B; D/ azonos eredményre 

jutnánk,amely szerint a legerősebb a kapcsolat a 

1./szociális-közösségi aktivitás és kezdeményezőképesség 

között, azt követi 

2./szociális-közösségi aktivitás és  felelősségvállalás,  majd 

3./szociális-közösségi aktivitás és segitőkészség közötti 

összefüggés. Egyedül a "C" osztályban kerül a segitőkészség 

a felelősségvállalás elé a tanulók értékelései alapján a kö-

zösségi aktivitás értékelésével összevetve. 

Hasonlitsuk össze a kapott eredményeket az osztálynormákkal. 

idegállapithatjuk, hogy tanulóink az  elvárás,  a norma szintjén 

a felelősségvállalásnak jóval nagyobb jelentőséget tulajdoni-

tanak a közösségi ember jellemzésénél, mint a kezdeményező-

képességnek. Az osztály tagjainak közösségi aktivitásában, 

annak konkrét megitélésében viszont a kezdeményezőképességnek 

adnak nagyobb jelentőséget, ill, a felelősségvállalás megité-

lésében nagyobb a polarizáltság. Természetszerilleg egyszerübb 

megitélést jelent a kezdeményezőképesség mértéke, mivel annak 

megnyilvánulása könnyebben, egyértelmübben észlelhető. Nem 

igy a felelősségvállalás mértékének mérlegelése. A tanulóknak 

egyrészt kevesebb alkalmuk adódik a felelősségvállalás ki- 

nyilvánitására, és társuknál annak észlelésére, másrészt pedig 

e jellemvonás sok esetben rejtetten jelentkezik /nyilt  formá-

ban  leggyakrabban  csak kiélezett konfliktushelyzetekben/, amely 

nagy mértékben megneheziti és lelassitja a tudatosulási 

folyamatot. 
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A tanulók többségénél a segitőkészségnek a legkisebb mértékü 

a kapcsolata az aktivitás közösségszintü megnyilvánulásával. 

lint ahogy arra már hipotétikusan utaltunk, s itt a vizsgá-

lati _adatok tényszerüen is igazolják, ebben a korosztályban 

a személyiség számára más tulajdonságok válnak az értékelés 

kritériumává;.a megnövekedett és differenciáltabb interper-

szonális viszonyok, a személyes érintkezés által gyarapodó 

szociális tapasztalatok következtében, mélyebb erkölcsi érté-

kek válnak a személyiség számára fontossá, értékitéletei 

alapjává. 

3.5.2. Az önértékelések alakulása 

A személyiség szocializációs fejlődése végső soron 

az emberi kapcsolatokban, viszonyokban való eligazodás fo-

lyamata. A személyiség szociabilitása kifejezésre jut egy-

részt társaihoz, másrészt önmagához való viszonyában, azon 

belül önismeretének és önértékelésének alakulásában. 

A tanulói személyiség fejlesztése mint legfőbb nevelési fel-

adatunk eredményes megvalósitásához elengedhetetlen tanulóink 

önértékelésének elemzése. 

Az önértékelés realitásának vizsgálatához három 

alapvető kategóriaosztályt állithatunk fel: 

I. 	Reális önértékelésről /M/ akkor beszélünk, ha a tanuló 

önértkelése megegyezik a társak által adott értékeléssel. 

Tendenciájában az önértékelés tehát megfelel tényleges hely-

zetével és értékével. 

Az alulértékelés /A/ azt jelzi, hogy a tényleges 

helyzet jobb, mint ahogy az önértékelésben kifejezésre jut. 
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III. Felülértékeléssel /F/ van dolgunk, ha a tényleges 

helyzet rosszabb, mint ahogy azt a tanuló véli. 

Végezzük el a próbát, hogyan alakul a tanulók önértékelése 

a különböző osztályközösségekben a négy kritérium /közössé-

gi aktivitás,  felelősségvállalás, kezdeményezőképesség, 

segitőkészség/ alapján. 

Először vizsgáljuk meg a gyakorisági  táblázatokat. 

sztály 
On- 
értékelés 

A B ,i " D 

, 

M 64,8 61,1 73,5 41,2 

17,6 11,1 5,9 23,5 

F 17,6 27,8 2o,6 35,3 

2o. táblázat Az önértékelés alakulása a  szociális-

közösségi aktivitásra vonatkozóan 

A szociális-közösségi aktivitás vonatkozásában /lásd: 2o. 

táblázat/ mind a négy osztályban a tanulók többsége reális 

önértékeléssel rendelkezik. Legnagyobb gyakoriságot a "C" 

osztályban találjuk /73,5 %/, majd az "A" osztályban/64,8 %/ 

éa a "B" osztályban /61,1 %/. Legkisebb arányban, de az  osz-

tályon belül a leghEigyobb százalékarányban, a "D" osztályban 

fordul elő a társakéval megegyező önértékelés /41,2 %/. 

A reális önértékelés után a második helyre a fölülértékelés 
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kategóriája kerül. Ezen belül legnagyobb százalékban a "D" 

osztályban találunk megfelelést /35,3 %/, majd a "B" osztály 

következik /27,8 %/ és a "C" osztály /2o,6 %/. Az "A" osz-

tályban egyenlő arányban találkozunk alul- és fölülértéke-

léssel. Alulértékelést a legkisebb számban a "C" osztályban 

találtunk, mindössze két tanulónál. 

sztály 
Ön- 
értékelés 

A B C D 

M 35,3 52,3 29,4 35,3 

A 14,7 8,3 14,7 8,8 

F 5 0  38,9 55,9 

_ 

55,9 

21. táblázat Az önértékelés alakulása a felelősség-

vállalás megitélésénél 

A  felelősségvállalás vonatkozásában /lásd: 21. táblázat/ 

már nem ilyen egyértelmü a kép. Reális önismerettel a tanu-

lók többsége csak a "B" osztályban rendelkezik /52,8 %/. A 

többi osztályban a fölülértékelés a jellemző: "A"-ban 50 %, 

" C "  és "D"-ben 55,9 /0. Ez igazolni látszik azt a feltevé-

sünket, hogy a tanulóknak kevés alkalom adódik felelősség- 

vállalásuk bizonyitására, annak ellenére, hogy ez e tulajdon-

ság önmaguk számára is nagyjelentőségü. 
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Az "A", "C", "D" osztályokban a tanulóknak mintegy 1/3-a 

itéli meg önmagát ugy, ahogy őt társai értékelik. 

A "B" osztályban  fölülértékelés 38,9 % gyakorisággal fordul 

elő. Legkisebb az alulértékelés aránya a "B" osztályban /3  fől. 

sztály 
Ön- 
értékelés 

A B C D 

M 32,3 52,8 44,1 35,3 

A 38,3 19,4 26,5 32,3 

F 29,4 27,8 29,4 32,3 

22. táblázat Az önértékelés alakulása a kezdeményező-

képesség megitélésénél 

A kezdeményezőképesség  megitélésénél ismét  reálisabb önérté-

kelésekkel találkozunk /lásd: 22. táblázat/. 

A "B", "C" és "D" osztályokban a tanulók többsége adott a 

társakéval megegyező  mértékű önértékelést, közöttük is kie-

melkedik a "B" osztály, ahol a tanulók abszolut többsége 

rendelkezik reáLis önismerettel. 

Az "A" osztályban az alulértékelés kategóriájában fordul elő 

a legtöbb önértékelés /38,3 'a, s csak ezután következik a 

reális önértékelések gyakorisági csoportja /32,3 ',W. Ebben az 

osztályban fölülértékeléssel 29,4 %-ban találkozunk. 
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Az önértékelési kategóriik szerint a legegyenletesebb el-

oszlás a "D" osztályban tapasztalható:A tanulók 1/3 - 1/3 

arányban értékeli önmagát reálisan és a társakétól eltérően 

alul ill. fölül. 

sztály 
On-  

' értékelés 
A B C D 

M 32,3 41,7 44,1 55,9 

A 

, 

26,5 11,1 8,8 11,8 

F 
, 

41,2 47,2 47,1 32,3 

23. táblázat Az önértékelés alakulása a segitő- 

készség megitélésénél 

A segitőkészségre  vonatkozó önértékelések összesitése meg-

lepetéssel szolgált /lásd: 23. táblázat/. 

Egyedül a "D" osztályban fordul elő reális önértékelés a 

legnagyobb százalékban /55,9 ;:d. A többi osztályban a tanu-

lók többsége fölülértékeli önmagát: "A" osztályban 41,2 %, 

"B" osztályban 47,2 ro, "C" osztályban 47,1 ?. Ezekben az 

osztályokban a reális önértékelés következik a második gya-

korisági helyen. 

Valamennyi osztályban alulértékelés fordul elő a legkisebb 

arányban. 
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Feltehetően, itt egyfajta átmeneti stádiummal állunk szem-

ben. A tanulók számára a "klasszikus" értelemben felfogott 

alkalmak a segitőkész magatartás kinyilvánitásdra már tul-

ságosan "gyerekesnek", "kisiskolásnak" tünnek, uj formái 

viszont még nem alakultak ki. 

Ha egy  egyszerű összevetést teszünk, vajon melyik osztály-

ban találkozunk a legtöbb kritérium alapján a tanulók több-

ségénél reális önismerettel, a következőket állapithatjuk meg: 

Olyan esetre nincs példa, hogy mind a négy kritérium alapján 

legjellemzőbb a reális önértékelés lenne. 

Három kritérium alapján viszont már kiemelhetjük a "B" és a 

"D" osztályt: a "B"-ben reális önértékelés jellemző a szociá-

lis-közösségi aktivitás, kezdeményezőképesség és felelősség-

vállalás tekintetében, a "D" osztályban az aktivitás, kez-

deményezőképesség és segitőkészség alapján. 

Két kritérium mentén /aktivitás és kezdeményezőképesség/ 

kaptunk  a  "C" osztály tanulóinak többségénél reális önérté-

kelést. 

Végül az "A" osztályt emlitjük, ahol csak az aktivitás ön-

értékelésénél találkoztunk reális értékeléssel a tanulók 

többségénél. Mindez méginkább alátámasztja az előbbiekben 

tett megállapitásainkat az aktivitás és a kiemelt tulajdon-

ságok belső összefüggésére vonatkozóan. 

Összefoglalásul kiemeljük, hogy a tanulók többsége a 

szociális-közösségi aktivitás és kezdeményezőképesség megité-

lésében reális önismeretről adott számot. A segitőkészség vo-

natkozásában nagyfoku fölülértékelés jellemző, ennél is na-

gyobb a fölülértékelési arány a felelősségvállalás vonatko- 
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zásában. Alulértékelés általában kis számban fordul elő, 

egyedül az "A" osztályban a kezdeményezőképesség megitélése-

kor kerül elsó helyre ez az értékelési kategória. 

3.5.3. Az értékitéletek megoszlása 

Tanulságos lehet azt is megvizsgálni, hogy a tanulók 

értékelései miképpen oszlanak meg az egyes értékelési tarto-

mányok szerint. 

Emlékeztetünk rá, hogy tanulóink az ötfokozatu skálán aszerint 

adták le szavazatukat, hogy a vizsgá it tulajdonság mennyiben 

jellemző társukra és önmagukra. 

Feltételezhető, hogy a két szélső skálaértékben  találjuk  majd 

a legkevesebb szavazatot, s a tanulók hajlanak egyfajta 

"közepes", "átlagos" értékelésre, ami ugy jelentkezhet, hogy 

a legtöbb szavazat a 3. értékelési tartományra esik. 

A  szociális-közösségi  aktivitás vonatkozásában /lásd: 24.tábl./ 

az "A" osztályban 2o tanulónál /a többségnél/  találunk  a 3. 

tartományba tartozó átlagértéket, 7 tanulót a 2. ranghelyre 

helyeznek társai, két tanuló a legmagasabb értékelést kapta 

társaitól, jelezvén, hogy esetükben a közösségi aktivitás 

már állandó, jellemző személyiségtulajdonságként van jelen. 

Ebben az osztályban az 5. értékelési tartomány üresen maradt, 

egy tanulónál sem fordult elő, hogy  teljese 4 negativan érté-

kelnék társai. 

A "B" osztályban szintén a középérték jellemző, 22 tanulót 

értékeltek társai a 3-as fokozattal, ezt - a gyakoriság 

alapján - a 4-es skálaérték követi,ott 6 tanuló szerepel, majd az 
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átlagosnál pozitivabban értékelt tanulók következnek, a 2. 

rangértékkel 5, az 1. rangértékkel 3 tanuló. A legalacsonyabb 

fokozatba itt sem került egy tanuló sem. 

Osztály 
A B 

_ 

•  
Skálaérték 

1 2 3  2  1 

2 7 5 5 7 

3 2o 22  23 15 

4 5 6 3 lo 

5 _ — 1 

_ 
1 

24. táblázat A közösségi aktivitásra vonatkozó érté-

kelések megoszlása a skálaértékek sze-

rinti bontásban 

A "C" osztály 23 tanulója szerepel 3. skálaértékkel, 5 tanuló 

átlagértékelése a 2.  tartományban  oszlik meg, 3 tanuló kerül 

a 4. értékszintre. 2 tanulót értékeltek társai a legmagasabb 

fokozattal. 1 tanuló közösségi aktivitása a társak megitélé-

se szerint az 5-ös, legalacsonyabb értékelési tartományba 

sorolható. 

Mig az előbbi osztályoknál erős közepes értékelésre, normal 

eloszlásra koncentrálódó itéletekkel találkoztunk, addig a 
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"D" osztály  értékelései differenciáltabban oszlanak meg a 

különböző skálaértékek szerint. Itt a tanulóknak már nem 

abszolut többsége szerepel a 3. skálafokozatban, bár az ér-

tékelési tartományok közül a gyakoriság alapján a 3. kerül 

az első helyre, 15 tanulót értékeltek  társai  a közepes szin- 

ten. Viszonylag magas a 4. fokozatban lévő tanulók száma /10/, 

csakugy a 2. intenzitási szinten elhelyezkedő tanulók esete 

/7/. 1 - 1 tanuló került a legmagasabb ill, legalacsonyabb 

értékelési szintre. 

Összegezve a négy osztály adatait grafikus ábrán mutatjuk be 

a megoszlást /6. ábra/. 

Gyakoriság AL/ 	58 

50  

4o 

30  

2o_ 
17,4 	 17,4 

lo 

1 	2 	3 	4 	5 	Skálaérték 

6.  ábra  A közösségi aktivitásra vonatkozó társértékelések 
megoszlása 
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A tanulók.nagy többsége tehát a középszinten helyezkedik el 

osztálytársai értékelése alapján a közösségi aktivitás meg-

nyilvánulásában. 

Osztály 
A 

, 

B 0 D 
Skálaérték 

1 1 2 - 2 

2 17 7 18 4 

3 13 26 15 24 

4 3 1 1 4 

5 - - - _ 

. 

25. táblázat A felelősségvállalásra vonatkozó-érté-

kelések megoszlása a skálaértékek sze-

rinti bontásban 

A felelősségvállalásra vonatkozó értékelések megoszlása a 

következőképp alakult /lásd: 25.  táblázat!. 

Két osztályban a tanulók többségét a 2. fokozattal értékel-

ték társai, az "A" osztályban 17, a "C" osztályban.18 tanu-

ló kerül e csoportba. Mindkét osztályban a következő értéke- 

lési kategóriacsoport a 3. /13 ill. 15 tanulót foglal  magában!. 

Az utolsó fokozatban egyetlen tanuló sincs, az 1.-ben, a leg- 
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magasabbra értékelt tanulók száma hasonlóan az aktivitás ér-

tékelésénél tapasztaltakhoz, itt is alacsony. A "C" osztályban 

egy tanuló sem került a legfelsőbb kategóriába. 

Az összesitett adatok a következő megoszlást tükrözik: 

/vb.: 7. ábra/ A felelősségvállalás vonatkozásában a tanulók 

többsége /56,5 %/ a 3. skálafokozatba került a társak érték-

itéletei alapján. Viszonylag magas számban találunk tanulókat 

a 2. fokozatban /33,3 %/. Az aktivitási értékekhez viszonyit-

va itt a tanulók nagyobb számban kerültek a magasabb érték-

tartományokba. 

Gyakoriság 1%/ 

50 

40 

56,5 

33,_; 

30  

2o 

l o 
6,5 

3,6 

1 	2 	3 	4 	5 Skálaértékek 

7. ábra A felelősségvállalásra vonatkozó társértékelések 
megoszlása 
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A kezdeményezőképesség értékelésében a következő megoszlást 

tapasztaltuk az egyes tanulóközösségekben /26.  táblázat!.  

Osztály " 
A B C D 

Skálaérték 

1 1 2 - - 

2 5 4 8 5 

3 16 8 16 7 

4 11 2o 8 2o 

5 1 2 2 2 

26. táblázat A kezdeményezőképességre vonatkozó 

értékelések megoszlása skálaértékek 

szerinti bontásban 

Az "A" és "C" osztályban a 3. skálafokozatba kerültek tanu-

lók a legnagyobb számban /16 fől, majd a 4. ill. a 2. tulaj-

donságfokozatu tanulók következnek a gyakoriság alapján. 

A "B" és "D" osztályban viszont a tanulók többsége a 4. fok-

ra csuszik /2o - 2o fő/, utánuk következnek csak gyakoriság-

ban a "közepes szintüek". 

Tendenciájában nagy hasonlóságot fedhetünk fel a két tulajdon-

ság alapján az osztályok értékelésében: Az "A" és a "C" osz-

tályok esetében inkább a magasabb tulajdonságpozició a jellemző, 
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mintha e tulajdonságok inkább jellemzőek lennének az osztály 

tagjaira, összehasonlitva a "B" és "D" osztály helyzetképével, 

ahol egy ranghellyel alacsonyabbra kerül a tanulók általános 

értékelése. E jelenség mögött mi inkább a tanulói értéknor-

ma különböző foku intenzitását véljük jelentkezni. Ennek ér-

telmében a  "B" és "D" osztályban szigorubb elvárásszint hu-

zódik meg, magasabb a tanulók "mércéje". Feltételezésünket 

más, kiegészitő vizsgálatokkal tudjuk csak a jövőben ellen-

őrizni. 

Gyakoriság 

50  

42,7 
40  

30  

2o 

1E) 

lo 

2,2 

1 	2 	3 	4 	5 	Skálaértékek 

8. dhra  A kezdeményezőképességre vonatkozó társértékelések 

megoszlása 



A kezdeményezőképességre vonatkozó értékelések összesitett 

adatai alapján /8. ábra/ az eddigiektől eltérő képet kapunk. 

Az értékitéletek a 4. skálafokozatig növekvő gyakorisagban 

fordulnak elő, a legtöl,b tanulót osztálytársai kezdeményező-

k,3pessé6e alapján alacsonyan értékelnek. 

A segitőkészség  megnyilvánulása alapján /vb.: 27.  táblázat! 

az "A" osztály tanulói közül a legtöbben a 2. értéktartomány-

ba kerültek /15  fől,  majdnem ilyen nagy számban fordulnak 

elő tanulók a 3. fokozatban /14  fől.  

Osztály 

A B D  C Skálaérték 

1 1 2 - 1 

2 15 11 14 6 

3 14 23 19 25 

4 4 - 1 4 

5 - - - - 

27. táblázat A segitőkészségre vonatkozó értékelé-

sek megoszlása skálaértékek szerinti 

bontásban 
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Nem ennyire pozitiv az átlagos értékelés a többi osztályban. 

Ott a legtöbben a 3. tulajdonság-intenzitási fokon állnak: 

"B" osztályban 23, "C" osztályban 19, "D" osztályban 25 fő. 

Az "A" és "C" osztályok esetében a 2. és 3. értéktartomány 

gyakorisági aránya jóval kiegyenlitettebb, mint a "±' és a 

"D" osztályé, tehát az előbbi összefüggésben felvetett prob-

lémát /szigorubb, magasabb osztálynorma e két utóbbi tanuló-

közösségben/ tendenciájában mintha ismét alátámasztaná. 

Gyakoriság /%7 
57,2 

       

       

30  

2o 

 

33,3 

    

 

2,9 

   

       

1 	2 	3 	4 	5 	Skálaértékek 

9. ábra  A  segitőkészségre vonatkozó társértékelések 

megoszlása 
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Összesitve /vb.: 9. ábra/ végülis a 3. skálafokozatban 

kulmináló megoszlás jellemző a mintára. Az 5. /legalacsonyabb/ 

fokozat üres kategória maradt, egy tanuló sem akadt, akit 

osztálytársai egyértelmüen elmarasztaltak volna a segitő-

készség vonatkozásában. 

Röviden kitérünk arra a kérdésre, hogy az egyes tulaj-

donság-rangpozicióban /társak értékitéletei alapjdn megálla-

pitott átlagos pozició/ lévő tanulók esetében milyen tenden-

ciákat fedezhetünk fel az önértékelés realitására vonatkozóan. 

Adatainkat többdimenziós mátrix táblázatban foglaltuk össze 

/lásd: 28.  táblázat!. 

A kiemelt tulajdonságokat illetően a legmagasabbra értékelt 

/miszerint a tulajdonság állandó, jellemző tulajdonsága a 

tanulónak/ tanulók 5o % - 50 %-ban  reális  illetve alulérté-

kelő önértékelést mutatnak. 

A 2. rangpozicióban lévő tanulók közül 44,2 % rendelkezik 

reális önértékeléssel, mig 22,5 % alulértékeléssel és maggs 

százalékarányban /33,3/ felülértékeléssel. 

A 3. pozicióju tanulók 51,8 %-a ad reális önértékelést 

/összegezve a legmagasabb számban valamennyi pozicióhoz ké-

pest!, de nagy az önmagukat fölülértékelők aránya: 34,8 %. 

Kevés tanulónál találkozunk alulértékeléssel. 

A 4. ranghelyen lévő tanulók esetében tapasztaltunk legnagyobb 

eltérést az önértékelés és a társaktól kapott értékelés között. 

A tanulóknak mindössze csak 29,7 % -nál egyezik meg értékelése 

a társak társas percepciójával, többségüknél fölülértékelés 

mutatkozik 54,5 'h. 15,8 %-ban fordul elő alulértékelés. 
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Az 5. ranghelyre kevés tanuló került, összesen 9 fő. Közü-

lük 4 reálisan, a társakkal megegyezően értékeli önmagát, 

mig 5 tanuló annál magasabbra. 

Skálaérték 

r 

1 2 3 4 5 

Önértékelés M A MAF  MAP  MAFMF 

Aktivitás 5 3 11 8  5 62 8 lo 5 1 18 - 2 

Felel.váll. 2 3 18 7 21 31 4 43 2 1 6 - - 

Kezdeményez. 2 1 lo 8 4 19 17 11 22 14 23 4 3 

Segitőkész, 1 3 22 8 16 35 9 35 1 - 8 - - 

Összesen: lo lo 61 31 46 147 38 99 3016 55 4 5 

2o 138 284 lol 9 

Kategórián 
belüli % 50 50 440222,5313 51,8134408 2907150854,5 44,4550 6 

28. táblázat Összefüggés az önértékelési realitás és rang-

pozició között a kiemelt tulajdonságokra 

vonatkozóan 

A kategórián belüli gyakoriság alapján az önértékelésre vo-

natkozóan a következő sorrend alakult ki: 

A legnagyobb számu reális önértékelés a 3. ranghelyü tanulók-

nál mutatkozik /51,8 	majd az 1., a legpozitivabban ér- 

tékelt tanulók csoportja következik /50 W. Magas százalék- 
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arányban találtunk reális önértékelést az 5. /44,4 %/ és a 

2. ranghelyü tanulók között /44,2 %/. 

A legkedvezőtlenebb helyzetben a 4. rangpozicióban lévő 

tanulók vannak abban a vonatkozásban, hogy közöttük fordul 

elő a legkisebb arányban a reális önértékeléssel rendelkező 

egyén. 

3.5.4. Az önértékelés realitása és a társas preferáltsági  

bozició közötti összefüggés  

Vizsgálati eredményeink ismertetésében az utolsó 

összefüggés elemzéséhez jutottunk el: az önértékelés rea-

litását összevetjük a társas preferáltsági helyzettel, te-

hát lényegében eredeti problémafelvetésünkhöz kanyarodunk 

vissza, most már az értékorientáció vonalán. 

Az adatokat többdimenziós mátrix táblázatban rögzitettük, 

s ezalapján a következő legfontosabb észrevételeinket fog-

laljuk össze. 

A szociális-közösségi aktivitásra  vonatkozóan 

/lásd: 29. táblázat/ a legnagyobb százalékarányban rendel-

keznek reális önértékeléssel a  középrétegben  elhelyezkedő 

tanulók /7o,8 %/, de alig marad el tőlük a leginkább pre-

feráltak rétege /68,8 %/. Ez utóbbi rétegnél számolhatunk 

bizonyos álszerénységgel is, szándékosan alacsonyabbra 

értékelik önmagukat. Közöttük alulértékelés 2o %-ban je-

lentkezik. Fölülértékelést mindössze 5 tanulónál tapasz-

taltunk. Ez olyan esetekben fordult elő, amikor a tanulót 
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társai a 2. rangértékhez sorolták, s ő önmagát a legmaga-

sabbra értékelte közösségi aktivitása alapján. 

A középréteghez tartozó tanulóknál 16,7 %-ban találtunk 

fölülértékelést, s csak 12,5 %-nál alulértékelést. 

Ténylegesen a legkedvetőtlenebb szociálpszichológiai  hely-

zetben  van a legkevésbé preferált tanulók rétege. Többsé-

gük fölülértékeli önmagát /48,9 %/, 40 %-uk mutat csak re-

ális önértékelést. 

sreferáltsági 

Ön- réteg 

értékelés 

1 2 3 

Reális önértékelés 68,8 7o,8 40 , 0  

Alulértékelés 2o,o 12,5 11,1 

Fölülértékelés 11,1 16,7 48,9 

29. táblázat A közösségi aktivitásra vonatkozó 

önértékelés a társas poziciö függ-

vényében 

A kezdeményezőképesség önértékelésekor a  leginkább  pre-

ferált tanulók abszolut többségben reálisan itél /53,3 %/. 

A másik két preferáltsági réteg esetében  már kedvezőtle-

nebb a helyzet, megközelitően azonos számban találunk ta-

nulókat valamennyi önértékelési realitási csoportot vizs-

gálva 29,2 % és 35,4 % közötti arányban / .:3o. tábl./. 
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referált sági 
On- réteg 
értékelés 

1 

, 

2 3 

Reális önértékelés 53,3 35,4 35,6 

Alulértékelés 26,7 29,2 31,1 

Fölülértékelés 2o,o 35,4 

_____, 

33,3 

— 

30 . táblázat A kezdeményezőképességre vonatkozó 

önértékelés a társas pozició függ-

vényében 

referáltsági 
Ön- 	réteg 
értékelés 

_ 

1 2 

Reális önértékelés 35,5 37,5 40,0 

Alulértékelés 13,3 12,5 8,9 

Felülértékelés 51,1 5 0 , 0  51,1 

31. táblázat A felelősségvállalásra vonatkozó 

önértékelés a társas pozició függ-

vényében 
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A felelősségvállalás vonatkozásában mindhárom prefe-

ráltsági rétegben többségében felülértékeléssel találkoz-

tunk /5o - 51,1 %/. Érthetővé válik ez az arány, ha össze-

vetjük a korábbiakban bemutatott társértékelések szórásával, 

ahol arra derült fény, hogy a tanulók rendkivül szigoruan 

értékelik egymást; normaszinten magasabb az elvárás, mint 

önmaguk konkrét megitélésében. 

Mindhárom rétegben a reális önértékelés 35,5 - 40,0 % arány-

ban fordul elő, s végül az alulértékelés 8,9 - 13,3 % -os 

megoszlással következik. /vd.: 31. táblázat/ 

eferáltsági 
Ön- réteg 
értékelés 

1 2 3 

Reális önértékelés 44,4 45,8 37,8 

Alulértékelés 17,8 lo,4 15,5 

_ 
Fölülértékelés 37,8 43,8 46,7 

32. táblázat A segitőkészségre vonatkozó ön-

értékelés a társas pozició függ-

vényében 

A segitőkészség megitélése alapján a legmagasabb szá-

zalékarányban a középrétegben elhelyezkedő tanulók rendel-

keznek  reális önértékeléssel, /45,8 %/, alig maradva mö-

göttük a leginkább preferáltak  csoportja  következik /44,4%!. 



-109- 

A legkevésbé preferáltak többségükben felülértékelik ön-

magukat /46,7 'i;/, közülük csak 37,8 % rendelkezik reális 

önértékeléssel. /vb.: 32. táblázat/ 

A fentiekben ismertetett vizsgálati adataink alapján 

megállapithatjuk, hogy a legnagyobb mértékü reális önér-

tékeléssel a leginkább preferáltak rétegében lévő tanulók 

rendelkeznek /3 dimenzióban a legmagasabb százalékarány/. 

Őket  követi a középréteg, ahol két dimenzióban a legnagyobb 

az önmagukat helyesen megitélők száma /ehhez még: 1 dimen-

zióban a fölülértékeléssel megegyező  arányban!. 

A legkevésbé D referáltak rétegére a  fölülértékelés  jellemző. 

Alulértékelés általánosan kisebb mértékben jellemző a mintára. 



III. ÖSSZEFOGLALÁS 

Témaválasztáslinkat egyrészt a társadalmi igények, az 

oktató  -  nevelő munka korszerüsitésének fő feladatai, más-

részt a pedagógiai szociálpszichológiai módszerek fejlődé-

se nyomán megnyilt kutatási lehetőségek határozták meg. 

Problémafelvetésünkkel mindenekelőtt a gimnáziumi 

korosztály diagnosztikai vizsgálatához kapcsolódtunk. 

Közvetlen célunk olyan alapvetés volt, amely tisztázza a _ 

közösség és személyiségfejlesztés kölcsönhatásán belül az 

interperszonális viszonyok értékorientációs vetületének 

néhány összefüggését. 

Az osztályközösségen belüli személyközi viszonyok és 

a tanulói értékorientáció közötti kapcsolat rerfdkivüli 

összetettsége miatt az alaptényezők és mechanizmusok fel-

tárása különböző, egyszersmind egymással összefüggő, komp-

lex pedagógiai szociálpszichológiai módszerek alkalmazását 

tette szükségessé. 

A téma sokrétüségének megfelelően a kutatás eredmé-

nyei egyszerre több részterületen jelentkezne*, melyeket 

a következőkben foglalunk össze. 



Az osztályközösségek személyközi viszonyainak alakulá-

sát mind szerkezeti, mind tartalmi vonatkozásaiban tanulmá-

nyoztuk. 

A vizsgált mintán belül általánosan jellemző tendenciaként 

jelentkezett a magas társas hatékonysággal rendelkező vezető 

irányitású szociális szerveződés. E kimagasló szociabilitású 

tanulók egyben a tanulóközösség választott diákvezetői is. 

Az osztályokon belüli szociális preferáltsági megoszlás a két 

év /a gimnáziumi tanulmányok utolsó szakasza/ viszonylatában 

a fokozatos egyenletesedés  felé  tart, erőteljesen a középső 

rétegtől a perem felé haladva. 

A rétegdinamikai jellemzőket vizsgálva bebizonyosodott, hogy 

a szélső pontokon, vagyis a kitüntetett módon preferáltak 

és a peremre szoritottak körében jóval nagyobb stabilitás 

érvényesül, mint a középső rétegben, ahol változékonyabbak, 

kevésbé szilárdak a társas értékitéletek. 

Osztályszinten magas rétegstabilitás maga után vonja a kohé-

zió mértékének növekedését, mig alacsonyabb rétegstabilitás 

mellett általában kohézió-gyengülés áll be a gimnázium utol-

só évére, amikor a társas kapcsolatok alakulását az egyénen-

ként különböző "jövőperspektiva" is módositja. 

A negyedik osztályos felmérés során egy tanulóközösségben 

találtunk magas rétegstabilitást és vele együtt kiugróan 

nagymértékg kohéziót. Abban az osztályban, ahol négy éven ke-

resztül tudatos, koncentráltan pedagógiai szociálpszichológiai 

jellegü nevelői irányitás érvényesült. 

A rétegváltozási esetek többségében egyfokozatA váltás történt, 

/tehát egy réteggel került "le" vagy "fel" a tanulti a prefe- 
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ráltsági  mezőn!,  mindössze két esetben fordult elő, hogy 

a tanuló a leginkább preferáltak közül a legkevésbé prefe-

ráltak rétegébe  csúszott, tehát kétfokozatú esés követke-

zett be a szociális preferáltságban. Mindkét eset ugyanab-

ban a lánytöbbségü osztályban történt. 

A személyközi viszonyok alakulása a kritérium - érték-

orientációk közül mindenekelőtt a szociális - közösségi ér-

tékorientációval mutat szoros összefüggést. 

Vizsgálati adataink alapján  beigazolódott 'hipotézisünk ab-

ban a vonatkozásban, hogy maga a tanulás mint az iskoláskor-

ra általában jellemző, domináló fő tevékenységi forma, a 

"korai ifjúkorra veszit a korábbi, a személyközi viszonyokat 

Oly nagymértékben behatároló szerepéből, s helyébe inkább 

a szociális - közösségi aktivitás lép. 

A tanulók körében fokozódik az érdeklődés a szociális érint-

kezés irányába, az interperszonális viszony Új értékké vá-

lik. Az értékek újraértékelésével az erkölcsi irányultságú 

értékelés jelentősége megnő a tanulói személyiség számára. 

Erre engednek következtetni a csoportnorma, valamint a szo- 

ciális - közösségi aktivitás és kiemelt személyiségjegyek 

közötti kapcsolat alakulását nyomon követő vizsgálataink 

eredményei. 

A vizsgálati adatok ugyanakkor felfedték, hogy jelentős el- 

térés van a normaszint és a konkrét magatartásmódokban meg-

nyilvánuló személyiségtulajdonságok tanulói értékelése között 

olyan esetekben, amikor a tanulók nem rendelkeznek kellő 

szociális tapasztalattal. Ez különösen érződött a felelősség- 
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vállalásra, mint e korosztálynál különösen erősen preferált 

személyiségtulajdonságra vonatkozó magas elvárásszint és a 

konkrét értékitéletekben megnyilvánuló elbizonytalanodás 

közötti diszkrepanciában. 

A tanulók szociálpszichológiai helyzete és szociális - 

- erkölcsi értékorientációjának megnyilvánulása között több 

szinten is megfelelést találtunk. 

A társas preferáltsági kontinuumon legelőnyösebb helyet el-

foglaló tanulók rendelkeznek a legnagyobb mértékü reális ön-

értékeléssel a szociális - erkölcsi dimenzió mentén. 6ket  kö-

veti  a középréteg. A legkevésbé preferáltak rétegére a fölül-

értékelés jellemző. 

A pozitivabban /felső skálaértékekkel/ megitélt tanulók több-

ségükben reálisan értékelik önmagukat, mig alacsonyabb skála-

értékekkel itélt tanulók többségénél erős fölülértékelő ten-

dencia mutatkozik. 

A rétegstabilitás elemzése a szociális percepció és szociál-

pszichológiai helyzet alakulása közötti összefüggést is újabb 

szemponttal bővitette. Azotban az esetekben, amikor pozitiv, 

"felfelé" irányuló rétegváltozás következett be, a tanulóra 

az önértékelés realitását vizsgálva a fölülértékelés vált 

jellemzővé, vagyis az előnyösebbé vált társas pozici6ból 

egyúttal személyiségtulajdonságaik fölülértékelésére hajlot-

tak. Nem ilyen egyértelmü megfeleltis következett be a társas 

pozició romlása esetén. Ott voltak ugyanis olyan tanulók, akik 

- nem nyugodva bele új, a korábbinál kedvezőtlenebb szociális 

preferáltsági helyzetükbe - magasan fölülértékelték önmagukat, 
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rnig  mások, társas helyzetük romlását személyiségükre vetitve, 

alulértékelést mutattak. 

Az önértékelés alakulása függvénye az osztály tevékenység-

rendszerében létrejövő személyes érintkezéseknek a tanulói 

személyiségre gyakorolt hatásának: mindenekelőtt az együttes 

élményháttérnek. Ezt igazolják azok az adataink, amelyek a _ _ 

tanulói élmények szociális jellegét emelik ki. Azokban az 

osztályokban ugyanis, ahol a tanulók közötti érintkezés sok-

rétübb, tartalmasabb, s lehetőséget ad a közvetlen visszajel-

zésre a szociális eredményességre vonatkozóan /nemcsak egyé-

nenként, hanem osztályszinten is, lásd: iskola szintü  osztály-

feladatok!,  ahol gazdagabb az "élménykör", ahol az osztály-

közösség "nyitottabb" kapcsolatrendszert alakitott ki, ott a 

reális önértékelések gyakrabban fordulnak elő, mint más osz-

tályközösségekben. 

A közösségra jellemző tevékenységrendszer belső strukturált-

sága, az interperszonális viszonyok szürőhatása érvényesül a 

nemek közötti értékorientáció  vonalán  mutatkozó különbözősé-

gek konkrét megnyilvánulási formáiban. 

Az iskolai nevelő munkára vonatkozó következtetésünkkel 

mindenekelőtt azt kivánjuk aláhúzni, hogy a  tanulói személyiség 

sokoldalú fejlesztése  mint  legfőbb  feladatunk, a személyiség 

szocializációjának folyamatán belül valósitható meg. E tétel 
- --- • 

magában foglalja azt a fontos követelményt, hogy az életkori_ 

szociálpszicho16gial_Lad4tosságokrajpitve segitjük tanulóin- - 	- 	- 
kat a következő fejlettségi zónába a szocializációs fejlődési 

vonalon belül. 
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A korai ifjúkorban, mint lattuk, a tevélrenységi rendszer- 

ben a közvetlen kapcsolatok, viszonyulási formák válnak a 

személyiség számára különösen fontossá. A tanulók számára 
-------- 

ebben az életkori szakaszban merevvé vált iskolai keretek 

a személyes viszonyrendszer merevségére vezethetők vissza. 

A fejlesztő jellegü nevelői ráhatás, a tanulói értékorien-
_  
tációváltozás hatótényezőjét bekapcsolva, a tanulási tevé-

kenységen belül is képes kialakitani azokat a kommunikációs 

és együttmüködési lehetőségeket, amelyek a tanulót a szo-

ciális tapasztalatszerzéshez és sikerélményhez is hozzáse-

gitik. A vizsgálatunk ismertetésekor több helyütt emlitett 

"felelősségvállalás" problematikájáhot kapcsolódva pl.: A 

közös - együttes tevékenységi rendszerben tudatos nevelői 

ráhatással  törekedni kell e lényeges személyiségjegy fej-

lesztésére két irányból is: egyrészt felelősségteljes fel-

adatok állitásával, általában olyan  szociális  helyzetek  te- 

remtésével, amelyek a tanulóktól önmagukra nézve, de az e- ______ 

gész közösség előtt is  felelősségvállalást  követelnek, más- 

részt tudatositani, szociálisan is  észleltté, értékeltté 

kell tenni a társak előtt csakúgy, mint saját maga számára. 

A személyiség értékorientációjában bekövetkező válto-

zások tehát adekvát közös tevékenységi formákban erősödnek 

fel, és a közösségi, rétegszintü aktivitás fokától, integ-____________ 

ráltságának mértékétől függően válnak a közösség mint egész 

értékorientációjának alapjává. E "közös, együttes  értékori-

entáció"  viszont már a csoporthoz tartozás élménytöbbletén 

5 

át me szarve, normativ irányitó és viszonytlási rendszerként 

fejti ki személyiségfejlesztő hatását. 
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Munkánk szerves  részét képezi egy  átfogó pedagógiai _ 

szociálpszichológiai kutatásnak, a téma tehát több csatla- 

kozó vizsgálat elemzése után válik valójában rendszerjelle-
_ 	_ 
güvé. Bemutatott kutatásunk alapvetően tanulókra  koncent-

rált helyzetfeltáró jellegü volt. 	 _ 
• „ 

A kiválasztott/módszerekt-dlkalmasnak bizonyultak a kutatási 

feladatok  megoldásához; különösen a kimunkált skálatechnika 

tette lehetővé, hogy a tanulói személyiség értékorientációja 
_ 

és az interperszonális viszonyok közötti összefüggéseket az 

eddigieknél differenciáltabb módon feltárjuk. Tapasztala-

taink azonban tjólag felhivták a figyelmet arra, hogy a 

pedagógiai szociálpszichológiai vizsgálatok során ebben a 

korban /korai ifjúkori különösen fontos a közvetlen, "élő" 

módszerek alkalmazása. Ahol nem valósitható meg a huzamosabb 

ideig tartó tevékeny  együttműködés  a tanulókkal, - mint 

ahogy ez a mi esetünkben fennállt,- ott más lehetőségeket 

és formákat  célszerű  keresni a termétiketes kapcsolatok ki-

épitésére a tanulókkal. 

A problémakör vizsgálatának/fejlesztése több irányban 

is indokoltnak látszik. Igy a jövőben egyrészt tovább követ-

jük az értékorientáció alakulását longitudinálisan a tár-

sadalmi helyzet - a szocializáció során bekövetkező - vál-

tozásai mentén; másrészt keresztmetszeti megközelitésben a 

személyiség értékorientációjában bekövetkező változás és a 

közösségen belüli referencia csoportok szerveződése közötti 

tartalmi összefüggéseket kiséreljük meg viszonyparainéterek 

segitségével kimutatni. 

A konstatáló kutatások mellett az elkövetkezendő időben a 
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természetes, átalakitó, fejlesztő jellegü kisérleteknek tu-

lajdonitunk fokozott jelentőséget, bővitve a populációt, 

figyelembe véve a vizsgálandó korosztály megoszlását a tár-
___ 

sadalmi munkamegosztáson belül. 

A kisérleti eredmények alapján és a kapcsolódó metodológiai 

kérdések tisztázásával megvalósithatóvá válik a komplex pe- 

dagógiai szociálpszichológiai modellmódszer kimunkálása és 

alkalmazása a nevelési gyakorlatban nevelésünk optimalizá-

lása érdekében. 

Bizunk benne, hogy kutatási eredményeink  hozzájárulhat-

nak  a hazai pedagógiai szociálpszichológia ismeretkörének 

gazdagodásához és sajátos metodikájának kimunkálásához. 

Ez adja munkánk jelentőségét. 
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A vizsgálat célja 	Módszer 

Az osztály társas szerkezeté- 	- Többszempontu motivációs 

nek vizsgálata 	szociometriai felmérés 

- szerkezeti oldal és a kri- 	- ötfoku nominális skála a 

térium-értékorientációk össze- 	közösségi aktivitás méré- 

függése 	 sére 

- két dimenziós táblák, 

mat.stat. feldolgozás 

strukturális elemzés 

Közösségi értékorientáció 	- motivációs kérdőiv 

vizsgálata 	 -  fogalmazás  "A mi ocztá- 

lyunk"cimmel 

- társ- és önjellemzések 

- tulajdonság rangsoroltatás 

Személypercepció vizsgálata 	- ön- és társértékelések 

adott dimenziókban, ötfoku 

skálatechnikával 

két és három dimenziós tábl. 

mat.stat. feldolgozás 

Személypercepció és társas 

pozició viszonyának vizsgálata 	- "ütköztetés" módszere, 

több dimenziós táblák 

M.I. Áttekintés a kutatás részvizsgálatairól 
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I. sz. KÉRDŐIV 

1. Osztálytársaid közül /esetleg más osztályból vagy iskolából/ 

kikkel barátkozol 	a./ a legszivesebben? Miért? 

2 	  

3 

b./ kevésbé szivesen? miért? 

1 	  

2 	  

3 	  

2. Tanulmányi feladatok közös megoldásában osztálytársaid 

közül kikkel mid é1 egj ütt a./a legszivesebben? Miért? 

1 	  

2 	  

3 	 

b./ kevésbé szivesen? Miért? 

1 	  

2 	  

3 	  
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3. Politikai vitakör előkészitésére és levezetésére alaki-

tandó munkacsoportban kikkel dolgoznál együtt 

a./ a legszivesebben? Miért? 

1 	  

2 	  

3 	  

b./ kevésbé szivesen?  Miért? 

1 	  

2 	  

3 	  

4. Épitőtáborban kikkel dolgoznál egy munkabrigádban 

a./ a legszivesebben? Miért? 

1 	  

2 	  

3 	  

b./ kevésbé szivesen?  Miért? 

1 	  

2 	  

3 	  
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5. A jó közösségi embernél az alábbi tulajdonságokat 

milyen mértékben tartod fontosnak? 

/A megfelelő skálaértéket karikázd be/ 

Tulajdonság Nagyon 
fontos 

Fontos 	Kevésbé 
fontos 

1.  igazságos 	 1 2 3 
2.  jó tanuló 	 1 2 3 
3.  kezdeményező 	 1 2 3 

4.  barátságos 	 1 2 3 

5.  becsületes 	 1 2 3 
6.  optimista 	 1 2 3 

7.  alkalmazkodó 	 1 2 3 
8.  emberszerető 	 1 2 3 

9.  felelősségvMaló 1 2 3 

10.  határozott 	 1 2 3 

11.  önzetlen 	 1 2 3 
12.  kötelességtudó 	 1 2  3 
13.  megbizható 	 1 2 3 
14.  megértő 	 1 2 3 
15.  önkritikus 	 1 2 3 
16.  őszinte 	 1 2 3 
17.  öntudatos 	 . 	1  2 3 
18.  segitőkész 	 1 2 3 

19.  jó szervező 	 1 2 3 
2o. tettrekész 	 1 2 3 

6. Hogyan értékeled osztálytársaidat a közösségi aktivitás 
szempontjából? A megfelelő skálaértéket karikázd be! A 
névsorban huzd alá a nevedet és magadat is sorold be 
önismereted alapján! 

A tanuló neve 	Kezdeménye- Tevékenyen Bevonható Nehezen Pas: 
zően aktiv 	aktiv a munkába bevonh. szil 

 

1 	2 

 

3 

 

4 	5 
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II. sz . KRDŐIV 

Néhány kérdésben kérjük véleményedet. 
Töltsd ki a kérdőivet olyan körültekintően, mint az előző 
évben. Közremüködésedet köszönjük. 

1. Osztálytársaid közül kikkel tartanál fenn kapcsolatot 

érettségi után is a./ a legszivesebben? Miért? 

1 	  

2 	  

3 

b./ kevésbé szivesen? Miért? 

1 	  

2 	  

3 	  

2. Osztálytársaid közül kikkel készülnél fel az érettségire 

a./ a legszivesebben? Miért? 

1 

2 	  

3 

b./ kevésbé szivesen? Miért? 

1 

2 

3 
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3. Visszatekintve az előző évre, kik vezettek politikai 

vitakört a./ a legszivesebben? a legsikeresebben? 

1 	  

2 	  

3 

b./ kevésbé szivesen? kevésbé sikeresen? 

1 	  

2 	  

3 	  

4. Társadalmi munkán /v. épitőtáborban/ kikkel dolgoztál 

egy munkabrigádban a./ a legszivesebben? 

1 	 

2 	  

3 

b./ kevésbé szivesen? 

1 	 

2 	  

3 	  
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5. A jó közösségi embernél az alábbi tulajdonságokat 

wilyen mértékben tartod fontosnak? 

/A megfelelő skálaértéket karikázd be!/ 

Tulajdonság A'agyon 

fontos 

Fontos 	Kevésbé 

fontos 

1.  igazságos 	 1 2 3 
2.  jó tanuló 	 1 2 3 
3.  kezdeményező 	 1 2 3 
4.  barátságos 	 1 2 3 
5.  becsületes 	 1 2 3 
6.  optimista 	 1 2 3 
7.  alkalmazkodó 	 1 2 3 
8.  emberszerető 	 1 2 3 
9.  fele1ősségválla1c5 	 1 2 3 

lo. határozott 	 1 2 3 
11.  önzetlen 	 1 2 3 
12.  kötelességtudó 	 1 2 3 
13.  megbizható 	 1 2 3 
14.  megértő 	 1 2 3 
15.  önkritikus 	 1 2 3 
16.  őszinte 	 1 2 3 
17.  öntudatos 	 1 2 3 
18.  segitőkész 	 1 2 3 
19.  jó szervező 	 1 2 3 
2o. tettrekész 	 1 2 3 

6. Hogyan értékeled osztálytársaidat a közösségi aktivitás 
szempontjából? A megfelelő skálaértéket  karikázd  be! A 
névsorban huzd alá a nevedet, és magadat is sorold be 
önismereted alapján! 

A tanuló neve Kezdeménye- Tevékenyen Bevonható Nehezen .asz-
zuen aktiv 	aktiv 	a munkába bevonh. sziv 

 

1 	2 

 

3 	4 	5 
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7. A következő oldalakon az osztálynévsor mellett tulajdon-
ságsorokat találsz. Ertékela társaidat és magadat is e 
tulajdonságok szempontjából! 
A névsorban huzd alá a nevedet! 
Ertékelésedet a megfelelő rangszám bekarikázásával jelöld! 
Karikázd be az 1-et, ha az adott tulajdonság 

állandóan jellemző tulajdonsága , 

= igen gyakran megnyilvánuló tul.-a, 

3 = időnként előforduló tulajdonsága, 

4 = nagyon ritkán megjelenő tul-a, 

5 = egyáltalán nem jellemző tul.-a 
társadnak. 

A tanuló neve Tulajdonság 
Kezdeményező 

1 2 3 4 5 

e 

Tulajdonság 
A tanuló neve 	Felelősségvállaló 

1 2 3 4 5 

A tanuló neye Tulajdonság 
Segitőkész 

	1 2 3 4 5 
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Wanu1c  
Rangszámok 

d 
Társvál. AktivitáL 
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c
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M
  

26 34 8 64 
2o 24 4 16 
5,5 15,5 lo loo 

23 8 15 225 
5,5 11,5 6 36 

31,5 11,5 2o 400 
2 17 15 223 

31,5 31  0 ,5 o,25 
2o 9,5  10 ,5 11°,25 
2o 13 7 49 
lo,5 18 7,5 56,25 
lo,5 7 3,5 12,25 
31,5 27 4,5 2o,25 
15,5 33 17,5 3o6,25 
15,5 22,5 7 49 
26 19,5 6,5 42,25 
10,5 26 15,5 24o,25 
2o 2 18 324 
15,5 25 4,5 2o,25 
26 21 5 25 
5,5 2o 14,5 21o,25 

31,5 3 0  1,5 2,25 
lo,5 15,5 5 25 
5,5 3 2,5 6,25 

lo,5 4 6,5 42,25 
31,5 19 12,5 156,25 
2o 28 8 64 
26 6 2o 4 00  

2 1 1 1 
26 14 12 144 
15,5 32 16,5 272,25 
31,5 29 2,5 6,25 

2 22,5 2o,5 42o,25 
lo,5 5 5,5 3o,25 

I. táblázat 	Társválasztás és szocidlis-közösségi 

aktivitás közötti kapcsolat 3.A.oszt. 



-  144  - 

Rangszámok 
d2 Tanuló 

Társvál. Aktivitás 

1 37 31,5 6,5 42,25 
2 18 21 3 9 
3 31 24 7 49 
4 15 27 12 144 
5 6 13 7 49 
6 4 12 8 64 
7 7 9 2 4 
8 35,5 37 1,5 2,25 
9 37,5 31,5 6 36 

10 31 18 13 169 
11 13 5,5 7,5 56,25 
12 23 2o 3 9 
13 27 19 8 64 
14 27 14,5 12,5 156,25 
15 9,5 26 16,5 272,25 
16 18 28,5 lo,5 110,25 
17 18 4 14 196 
18 23 14,5 8,5 72,25 
19 34 16 18 324 
2o 2 2 o o 
21 3 3 o o 
22 9,5 lo o,5 o,25 
23 9,5 3o 2o,5 42o,25 
24 18 28,5 lo,5 llo,25 
25 13 11 2 4 
26 35,5 38 2,5 6,25 
27 23 23 o o 
28 31 25 r 

0 36 
29 31 33,5 2,5 6,25 
30  23 35 12 144 
31 9,5 7 2,5 6,25 
32 1 1 o o 
33 27 17 10 loo 
34 5 5,5  0 ,5 0,25 
35 18 22 4 16 
36 31 33,5 2,5 6,25 
37 13 8 5 25 
38 23 36 13 169 

II. táblázat Társválasztás és szociális-közösségi 

aktivitás közötti kapcsolat 3.B.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

ci  d2 

Társ  vál. Aktivitás 

1 34 27 7 49 
2 34 21 13 169 
3 36 16 2o 400 
4 6,5 4 2,5 6,25 
5 11,5 21 9,5 9o,25 
6 4 6,5 2,5 6,25 
7 25 28,5 3,5 12,25 
8 31,5 6,5 25 625 
9 31,5 11 2o,5 42o,25 

lo 15 13 2 4 
11 25 36 11 121 
12 16,5 lo 6,5 42,25 
13 19,5 26 6,5 42,25 
14 13 21 8 64 
15 34 34,5  0 ,5 o,25 
16 lo 5 5 25 
17 8,5 8 o,5 o,25 
18 6,5 15 8,5 72,25 
19 29 34,5 5,5 30,25 
2o 29 25 4 16 
21 2 3 1 1 
22 11,5 21 9,5 90,25 
23 3 1 2 4 
24 16,5 33 16,5 272,25 
25 29 32 3 9 
26 25 3 0  5 25 
27 19,5 24 4,5 20,25 
28 19,5 28,5 9 81 
29 19,5 21 1,5 2,25 
30  14 17,5 3,5 12,25 
31 25 9 16 256 
32 22 17,5 4,5 2o,25 
33 5 14 9 81 
34 1 2 1 1 
35 8,5 31 22,5 506,25 
36 25 12 13 169 

IV. táblázat Társválasztás és szociális -közösségi 

aktivitás közötti kapcsolat 3.D.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

Társvál. Aktivitás 

1 30  34 4 16 
2 23 22,5 o,5 o,25 
3 lo 11 1 1 
4 23 7,5 15,5 24o,25 
5 lo lo o o 
6 16 25,5 9,5 9o,25 
7 23 17,5 5,5 3o,25 
8 33 28 5 25 
9 6 14 8 64 

lo 16 24 8 64 
11 2 16 14 196 
12 8 9 1 1 
13 30  29 1 1 
14 5 5 o o 
15 23 17,5 5,5 3o,25 
16 16 12 4 16 
17 23  30  7 49 
18 1 3 2 4 
19 23 19 4 16 
2o 18,5 2o,5 2 4 
21 lo 2o,5 lo,5  11 o,25 
22 30  31 1 1 
23 3 15 12 144 
24 13 1 12 144 
25 18,5 4 14,5 21o,25 
26 33 33 o o 
27 3 27 24 576 
28 4 7,5 3,5 12,25 
29 7 2 5 25 
30  27,5 13 14,5 21o,25 
31 23 32 9 31 
32 27,5 25,5 2 4 
33 13 22,5 9,5 9o,25 
34 13 6 7 49 

V. táblázat Társválasztás és szociális-közösségi 

aktivitás  közötti kapcsolat 4.A.oszt. 
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Rangszámok 
d d2 Tanuló 

2Arsvá1. Aktivitás 
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29,5 33 3,5 12,25 
16 13,5 2,5 6,25 
24,5 29,5 5 25 
lo,5 24 13,5 182,25 
5 13,5 8,5 72,25 
3 9 6 36 
6,5 lo 3,5 12,25 

36 36 o o 
34 34,5  0 ,5 o,25 
2o,5 16 3,5 12,25 
6,5 3,5 3 9 
8,5 17,5 9 81 

24,5 17,5 7 49 
29,5 19 10,5 11°,25 
29,5 31 1,5 2,25 
12,5 27 14,5 21o,25 
lo,5 6 3,5 12,25 
29,5 15 14,5 21o,25 
1 2 1 1 
4 3,5  0 ,5  0 ,25 

12,5 8 4,5 2o,25 
8,5 2o 11,5 132,25 

16 23 7 49 
16 21,5 5,5 3o,25 
2o,5 25 4,5 2o,25 
2o,5 27 6,5 42,25 
29,5 32 2,5 6,25 
16 34,5 18,5 342,25 
29,5 7 22,5 5o6,25 
2 1 1 1 

24,5 12 12,5 156,25 
16 5 11 121 
34 27 7 49 
24,5 29,5 5 25 
34 11 23 529 
2o,5 21,5 1 1 

VI.  táblázat  Társválasztás és szociális-közösségi 

aktivitás  közötti kapcsolat 4.13.oszt. 
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Tanuló 
Aangszámok 

Társvál. Aktivitis 

1 32,5 3 0  2,5 6,25 
2 4 3 1 1 
3 3 1 2 4 
4 32,5 27 5,5 30,25 
5 6 5 1 1 
6 16,5 20,5 4 16 
7 32,5 32 0,5 0,25 
8 8 8 o o 
9 10,5 2o,5 lo loo 

lo 13 17,5 4,5 20,25 
11 22,5 13 9,5 90,25 
12 14 17,5 3,5 12,25 
13 27,5 lo 17,5 306,25 
14 16,5 17,5 1 1 
15 10,5 4 3,5 12,25 
16 19,5 28 8,5 72,25 
17 2 6 4 16 
18 6 11 5 25 
19 27,5 26 o,5 o,25 
2o 22,5 17,5 5 25 
21 19,5 22 2,5 6,25 
23 6 29 23 529 
24 27,5 25 2,5 6,25 
25 32,5 23 9,5 90,25 
26 10,5 14,5 4 16 
27 1 2 1 1 
28 22,5 14,5 8 64 
29 16,5 9 7,5 56,25 
3 0  10,5 12 1,5 2,25 
31 16,5 24 7,5 56,25 
32 27,5 31 3,5 12,25 
33 27,5 34 6,5 42,25 
34 22,5 7 15,5 24o,25 
35 27,5 33 5,5 30,25 

VII. táblázat Társválasztás és szociális-közösségi 

aktivitás közötti kapcsolat 4.C.oszt. 
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Rangszámok 
Tanuló 

Társvál. Aktivitás 

1 21,5 2o 1,5 2,25 
2 34 25 9 81 
3 29 13,5 15,5 24o,25 
4 5,5 3 2,5 6,25 
5 13,5 24 10,5 110,25 
6 lo,5 6 4,5 2o,25 
7 29 29,5 o,5 o,25 
8 24 13,5 10,5 llo,25 
9 29 lo 19 361 

lo 21,5 15,5 6 36 
11 29 33 4 16 
12 17,5 11 6,5 42,25 
13 13,5 23 9,5 9o,25 
14 25,5 26 o,5 o,25 
15 5,5 4 1,5 2,25 
16 4 7 3 9 
17 7,5 15,5 a 64 
18 25,5 34 8,5 72,25 
19 21,5 27,5 6 36 
2o 3 2 1 1 
21 9 18 9 81 
22 1 5 4 16 
23 13,5 32 18,5 342,25 
24 29 29,5 0,5 0,25 
25 32,5 2o 12,5 156,25 
26 17,5 27,5 lo loo 
27 21,5 31 9,5 90,25 
28 13,5 22 8,5 72,25 
29 32,5 8 14,5 210,25 
3o 17,5 17 o,5 0,25 
31 7,5 12 4,5 2o,25 
32 2 1 1 1 
33 10,5 2o 9,5 9o,25 
34 17,5 9 8,5 72,25 

VIII. táblázat Társválasztás és szociális-közösségi 

aktivitás közötti kapcsolat 4.D.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

d. d2 

Aktiv. Kezdeményez 

1 34 34 o o 
2 22,5 26 3,5 12,25 
3 11 12 1 1 
4 7,5 11 3,5 12,25 
5 lo 9 1 1 
6 25,5 23 2,5 6,25 
7 17,5 7,5 lo loo 
8 28 32 4 16 
9 14 2o 6 36 

lo 24 29 5 25 
11 16 13 3 9 
12 9 lo 1 1 
13 29 21 8 64 
14 5 5 o 
15 17,5 15 2,5 '6,25 
16 12 14 2 4 
17 30  28 2 4 
18 3 2 1 1 
19 19 16 3 9 
2o 2o,5 22 1,5 2,25 
21 2o,5 25 4,5 2o,25 
22 31  30  1 1 
23 15 17 2 4 
24 1 1 o o 
25 4 4 o o 
26 33 33 o o 
27 27 18,5 8,5 72,25 
28 7,5 6 1,5 2,25 
29 2 3 1 1 
3o 13 18,5 5,5 3o,25 
31 32 31 1 1 
32 25,5 27 1,5 2,25 
33 22,5 24 1,5 2,25 
34 6 7,5 1,5 2,25 

IX. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és kezdeményező-

képesség közötti kapcsolat 4.A.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

d2 

Aktivitás  Fel. váll.  

1 34 34 o o 
2 22,5 18,5 4 16 
3 11 3,5 7,5 56,25 
4 7,5 23,5 16 256 
5 lo 16 6 36 
6 25,5 3 0  4,5 2o,25 
7 17,5 18,5 1 1 
8 28 31 3 9 
9 14 9,5 4,5 2o,25 

lo 24 21,5 2,5 6,25 
11 16 6 lo loo 
12 9 12 3 9 
13 29 2o 9 81 
14 5 5 o 
15 17,5 11 (6,5 42,25 
16 12 16 4 16 
17 30  27 3 9 
18 3 7 4 16 
19 19 25,5 6,5 42,25 
2o 2o,5 25,5 5 25 
21 2o,5 16 4,5 2o,25 
22 31 32 1 1 
23 15 9,5 5,5 3o,25 
24 1 1 o o 
25 4 3,5 0,5  0 ,25 
26 33 33 o o 
27 27 29 2 4 
28 7,5 8 o,5 o,25 
29 
0 

2 
13 

2 
13,5 

o 
o,5 

o 
0,25 

31 32 28 4 16 
32 25,5 23,5 2 4 
33 22,5 21,5 1 1 
34 6 13,5 7,5 56,25 

táblázat Szociális-közösségi aktivitás és felelősség-

vállalás közötti kapcsolat 4.A.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

Aktivitás Segitőkész. 

1 34 33,5 0,5 o,25 
2 22,5 12 10,5 110,25 
3 11 2 9 81 
4 7,5 8 o,5 0,25 
5 lo 13 3 9 
6 25,5 29,5 4 16 
7 17,5 16 1,5 2,25 
8 28 32 4 16 
9 14 18,5 4,5 20,25 

lo 24 16 8 64 
11 16 4 12 144 
12 9 lo 1 1 
13 29 2o 9 81 
14 5 5 o o 
15 17,5 27 9,5 90,25 
16 12 18,5 6,5 42,25 
17 30 28 2 4 
18 3 7 4 16 
19 19 16 3 9 
2o 2o,5 22 1,5 2,25 
21 20,5 9 11,5 132,25 
22 31 29,5 1,5 2,25 
23 15 6 9 81 
24 1 1 o o 
25 4 11 7 49 
26 33 33,5 0,5 o,25 
27 27 25,5 1,5 2,25 
28 7,5 21 13,5 182,25 
29 2 3 1 1 

30  13 14 1 1 
31 32 31 1 1 
32 25,5 24 1,5 2,25 
33 22,5 23 o,5 o,25 
34 6 25,5 19,5 380,25 

XI. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és segitő-

készség közötti kapcsolat 4.A.oszt. 
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Rangszámok 
d2 Tanuló 

Aktiv. Kezdem6nyez 

	

1 	33 	34 

	

2 	13,5 	12 

	

3 	29,5 	29 

	

4 	24 	26 

	

5 	13,5 	13 

	

6 	9 	9 

	

7 	lo 	7,5 

	

8 	36 	35,5 

	

9 	34,5 	35,5 

	

lo 	16 	22 

	

11 	3,5 	3,5 

	

12 	17,5 	17 

	

13 	17,5 	15,5 

	

14 	19 	19 

	

15 	31 	32 

	

16 	27 	24 

	

17 	6 	6 

	

19 	15 	15,5 

	

2o 	2 	1,5 

	

21 	3,5 	3,5 

	

22 	8 	lo 

	

23 	2o 	21 

	

24 	23 	23 

	

25 	21,5 	14 

	

27 	25 	25 

	

28 	27 	2o 

	

29 	32 	28 

	

30 	34,5 	33 

	

31 	7 	7,5 

	

32 	1 	1,5 

	

33 	12 	18 

	

34 	5 	5 

	

35 	27 	30,5 

	

36 	29,5 	30,5 

	

37 	11 	11 

	

38 	• 	21,5 • 	27 

1 
2,25 
o,25 
4 
o,25 

(6,25 
2,25 
1 

36 
O 
o,25 
4 
O 
1 
9 
O 
0,25  
o,25 
O 
4 
1 

4,25 
O 

49 
16 
2,25 
o,25 
o,25 

36 
O 

12,25 
1 
O 

30,25 

1 
1,5 
o,5 
2 
0,5 
O 
2,5 
1,5 
1 
6 
O 
0,5  
2 
O 
1 
3 
O 
0,5  
o,5 
O 
2 
1 
O 
7,5 
O 
7 
4 
1,5 
0,5  
0,5 
6 
O 
3,5 
1 
O 
5,5 

XII. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és kezdeményező-

képesség kezötti kapcsolat 4.B.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

Aktivitds Fel.v:11. 

	

1 	33 	30,5 	2,5 	6,25 

	

2 	13,5 	lo 	3,5 	12,25 

	

3 	29,5 	30,5 	1 	1 

	

4 	24 	17 	7 	49 

	

5 	13,5 	12 	1,5 	2,25 

	

6 	9 	8,5 	o,5 	o,25 

	

7 	lo 	8,5 	1,5 	2,25 

	

8 	36 	34,5 	1,5 	2,25 

	

9 	34,5 	34,5 	o 	o 

	

lo 	16 	19,5 	3,5 	12,25 

	

11 	3,5 	3 	0,5 	o,25 

	

12 	17,5 	13,5 	4 	16 

	

13 	17,5 	15 	2,5 	6,25 

	

14 	19 	32,5 	13,5 	182,25 

	

15 	31 	24 	7 	49 

	

16 	27 	18 	9 	81 

	

17 	6 	7 	 1 	 1 

	

19 	15 	21 	6 	36 

	

2o 	2 	1 	1 	1 

	

21 	3,5 	5 	1,5 	2,25 

	

22 	8 	11 	3 	9 

	

23 	2o 	24 	4 	16 

	

24 	23 	19,5 	3,5 	12,25 

	

25 	21,5 	28 	6,5 	42,25 

	

27 	25 	24 	1 	1 

	

28 	27 	24 	3 	9 

	

29 	32 	36 	4 	16 

	

3 0 	34,5 	32,5 	2 	4 

	

31 	7 	6 	1 	1 

	

32 	1 	2 	1 	1 

	

33 	12 	16 	4 	16 

	

34 	5 	4 	1 	1 

	

35 	27 	29 	2 	4 

	

36 	29,5 	27 	2,5 	6,25 

	

37 	11 	13,5 	2,5 	6,25 

	

38 	21,5 	24 	2,5 	6,25 

táblázat Szociális-közösségi aktivitás és felelősség-

vállalás közötti kapcsolat 4.B.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

d. d2 

Aktivitás Segitőkész. 

33 29,5 3,5 12,25 
2 13,5 8 5,5 30,25 
3 29,5 29,5 
4 24 15 9 81 
5 13,5 11 2,5 6,25 
6 9 3 6 36 
7 lo 4 6 36 
8 36 33,5 2,5 6,25 
9 34,5 36 1,5 2,25 

lo 16 18,5 2,5 6,25 
11 3,5 9,5 6 36 
12 17,5 9,5 8 64 
13 17,5 14 3,5 12,25 
14 19 22 3 9 
15 31 24,5 6,5 42,25 
16 27 23 4 16 
17 6 7 1 1 
19 15 2o,5 5,5 3o,25 
2o 2 1 1 1 
21 3,5 12,5 9 81 
22 8 12,5 4,5 2o,25 
23 2o 27 7 49 
24 23 2o,5 2,5 6,25 
25 21,5 18,5 3 9 
27 25 24,5 0,5 o,25 
28 27 28 1 1 
29 32 32 
30  34,5 35 0,5  o,25 
31 7 6 1 1 
32 1 2 1 1 
33 12 16 4 16 
34 5 5 O 

35 27 33,5  42,25 
36 29,5 31 1,5 2,25 
37 11 17 6 36 
38 21,5 26 4,5 2o,25 

XIV. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és segitő-

készség közötti kapcsolat 4.B.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

Aktiv. Kezdeményez 

1 30  30,5  0,25  
2 3 4 1 1 
3 1 2 1 

4 27 27,5 o,5 o,25 

5 5 5 
6 2o,5 23,5 3 9 
7 32 34 2 4 
8 a lo 2 4 
9 2o,5 14 6,5 42,25 

lo 17,5 14 3,5 12,25 
11 13 22 9 81 
12 17,5 16 1,5 2,25 
13 lo 9 1 1 
14 17,5 18,5 1 
15 4 3 1 
16 28  30,5  2,5 6,25 
17 6 6,5 o,5 o,25 
18 11 12 1 1 
19 26 26 
2o 17,5 11 6,5 42,25 
21 22 2o 2 4 
23 29 27,5 1,5 2,25 
24 25 23,5 1,5 2,25 
25 23 17 6 36 
26 14,5 14 o,5 o,25 
27 2 1 1 1 
28 14,5 18,5 4 
29 9 a 1 1 
30  12 21 9 81 
31 24 25 1 1 
32 31 29 2 4 
33 34 33 1 
34 7 6,5 o,5  0,25  
35 33 32 1 1 

XV. táblázat Szocidlis-közösségi aktivitás és kezdeményező-

képesség közötti kapcsolat 4.C.oszt. 



- 15 8 - 

Rangszámok 2 
cl  Tanuló 

Aktivitás Fel. v,11. 

	

3o 	3o 	o 	o 

	

3 	 1,5 	1,5 	2,25 

	

1 	5 	4 	16 

	

27 	19 	8 	64 

	

5 	17 	12 	144 
20,5 	28,5 	a 	64 

	

32 	34,5 	2 	4 

	

8 	7 	1 	1 
2o,5 	9 	11,5 	132,25 
17,5 	17 	0 ,5 	o,25 

	

13 	25 	12 	144 
17,5 	17 	o,5 	0,25 

	

lo 	5 	5 	25 
17,5 	24 	6,5 	42,25 

	

4 	8 	4 	16 

	

28 	13 	15 	225 

	

6 	1,5 	4,5 	2o,25 

	

11 	5 	 6 	36 

	

26 	27 	1 	1 
17,5 	13 	4,5 	20,25 

	

22 	21,5 	0,5 	0,25 

	

29 	31 	2 	4 

	

25 	32 	7 	49 

	

23 	33 	lo 	loo 
14,5 	21,5 	7 	49 

	

2 	3 	1 	1 
14,5 	lo 	4,5 	2o,25 

	

9 	13 	4 	16 

	

12 	21,5 	9,5 	90,25 

	

24 	13 	11 	121 

	

31 	28,5 	2,5 	6,25 

	

34 	26 	a 	64 

	

7 	21,5 	14,5 	210,2) 

	

33 	13 	2o 	400  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2o 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30  
31 
32 
33 
34 
3') 

XVI.  táblázat  Szociális-közösségi aktivitás éb felelős-

ségvállalás közötti kapcsolat 4.C.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

d d2 

Aktivitás Segitőkész. 

1 3 0  21 9 81 
2 3 2 1 1 
3 1 13,5 12,5 156,25 
4 27 18,5 8,5 72,25 
5 5 10,5 5,5 3o,25 
6 20,5 15 5,5 3o,25 
7 32 34 2 4 
8 8 8,5 o,5 o,25 
9 20,5 8,5 12 144 

lo 17,5 22,5 5 25 
11 13 26,5 13,5 182,25 
12 17,5 16,5 1 1 
13 lo 4 6 36 
14 17,5 26,5 9 81 
15 4 7 3 9 
16 28 10,5 17,5 306,25 
17 6 1 5 25 
18 11 3 8 64 
19 26 28,5 2,5 6,25 
2o 17,5 12 5,5 3o,25 
21 22 16,5 5,5 30,25 
23 29 31,5 2,5 6,25 
24 25 31,5 6,5 42,25 
25 23 3 0  7 49 
26 14,5 13,5 1 1 
27 2 6 4 16 
28  14,5  25 lo,5 110,25 
29 9 5 4 16 
30  12 22,5 10,5 110,25 
31 24 2o 4 16 
32 31 28,5 2,5 6,25 
33 34 33 1 1 
34 7 18,5 11,5 132,25 
35 33 24 9 83. 

XVII. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és segitő-

készség közötti kapcsolat 4.C.oszt. 
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Tanuló 
Rangszámok 

d 

Aktiv. Kezdeményez. 
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2o 19 1 1 
25 22,5 2,5 6,25 
13,5 11 2,5 6,25 
3 3 o o 

24 27 3 3 
6 8 2 4 

29,5 28,5 1 1 
13,5 14,5 1 1 
lo 11 1 1 
15,5 11 4,5 2o,25 
33 34 1 1 
11 13 2 4 
23 25 2 4 
26 31 5 25 
4 5 1 1 
7 6 1 1 

15,5 17,5 2 4 
34 33 1 1 
27,5 25 2,5 6,25 
2 1 1 1 

18 2o 2 4 
5 4 1 1 

32 32 o o 
29,5 28,5 1 1 
2o 25 5 25 
27,5 22,5 5 25 
31  30  1 1 
22 17,5 4,5 2o,25 
8 7 1 1 

17 21 4 16 
12 14,5 2,5 6,25 
1 2 1 1 

2o 16 4 16 
9 9 o o 

XVIII. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és kezdemé-

nyezőképesseg közötti kapcsolat 4.D.oszt. 



Tanuló 
Rangszámok 

Aktivitás 

1 2o 12 8 64 
2 25 31 6 36 
3 13,5 28 14,5 210,25 
4 3 5 2 4 
5 24 lo 14 196 
6 6 4 2 4 
7 29,5 29 o,5 o,25 
8 13,5 15,5 2 4 
9 lo 19,5 9,5 90,25 

lo 15,5 7 8,5 72,25 
11 33 33 o 

r 
o 

12 11 17 0 36 
13 23  30  7 49 
14 26 12 14 196 
15 4 15,5 11,5 132,25 
16 7 12 5 25 
17 15,5 19,5 4 16 
18 34 34 o o 
19 27,5 26,5 1 1 
2o 2 1 1 1 
21 18 19,5 1,5 2,25 
22 5 8,5 3,5 12,25 
23 32 32 o o 
24 29,5 24,5 5 25 
25 2o 23 3 9 
26 27,5 24,5 3 9 
27 31 26,5 4,5 2o,25 
28 22 8,5 13,5 182,25 
29 B 3 5 25 
30  17 22 5 25 
31 12 14  2 4 
32 1 2 1 1 
33 2o 19,5 o,5 o,25 
34 9 6 3 9 

XIX. táblázat Szocidlis-közösségi aktivitás és felelősség-

vállalás közötti kapcsolat 4.D.oszt. 
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Rangszámok 
d2 Tanuló 

Aktivitás Segitőkébz. 

      

      

      

      

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30  
31 
32 
33 
34 

	

2o 	16,5 	3,5 	12,25 

	

25 	31,5 	6,5 	42,25 
13,5 	28 	14,5 	21o,25 

	

3 	3 	o 	o 

	

24 	18,5 	5,5 	3o,25 

	

6 	4,5 	1,5 	2,25 
29,5 	30 	0 ,5 	o,25 
13,5 	23 	9,5 	9o,25 

	

10 	15 	5 	25 
15,5 	8 	7,5 	56,25 

	

33 	33 	o 	o 

	

11 	24 	13 	169 

	

23 	7 	16 	256 

	

26 	21 	5 	25 

	

4 	16,5 	12,5 	156,25 

	

7 	18,5 	11,5 	132,25 
15,5 	13 	2,5 	6,25 

	

34 	34 	o 	o 
27,5 	26 	1,5 	2,25 

	

2 	4,5 	2,5 	6,25 

	

18 	2o 	2 	4 

	

5 	14 	9 	81 

	

32 	25 	7 	49 
29,5 	31,5 	2 	4 

	

2o 	11,5 	8,5 	72,25 
27,5 	29 	1,5 	2,25 

	

31 	27 	4 	16 

	

22 	11,5 	10,5 	110,25 

	

8 	2 	6 	36 

	

17 	22 	5 	25 

	

12 	9,5 	2,5 	6,25 

	

1 	1 	o 	o 

	

2o 	9,5 	10,5 	110,25 

	

9 	6 	3 	9 

      

      

XX. táblázat Szociális-közösségi aktivitás és segitő-

készség közötti kapcsolat 4. D. oszt. 


