Ъзоо

BÖLCSÉSZDOKTORI ÉRTEKEZÉS

Főiskolai hallgatók szociális kapcsolatteremtő
képességének pszichológiai sajátosságai

Irta:
SZŰCS GYÖRGY

Témavezető:
Dr. Helembai Kornélia
a pszichológiai tudománykandidátusa

Szeged, 1991.

"Az ember nem mint személyiség születik;
pszichikus képességei nemcsak feltételei,
hanem eredményei is tevékenységének,
életútj ának."

/Rubinstein/

-2-

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés.....................................................................................
1. A pályafejlődés néhány elméleti kérdése............
1.1. A pályafejlődésről...............................................
1.2. A pályaszocializációs folyamat.....................
1.3. A felsőoktatási intézmények jellemzői
a pályaszocializációs folyamatban..............
1.4. A felsőoktatásban tanulók pályaszociali
zációjának szakaszai...........................................
2. A képesség fogalma, kialakulása, képességstruktúrák ......................................................................
2.1. A képesség-fogalom használatáról.........
2.2. A képesség meghatározása...........................
2.3. A képességek kialakulása............................
2.4. A képességek felosztása...............................
2.5. A képességek hierarchiája /képességstruktúrák/ ........................................................

4
6
6
9
14
19

22
22
3o
32
33
36

3. Életkor és kapcsolatteremtés..................................
3.1. A gyermek fejlődése és a kapcsolatteremtés ...................................................................
3.2. Kapcsolatteremtés és- tartás a felnőtt
korban........................................................................
3.3. A család hatása a kapcsolatteremtésre..

38

4. A kapcsolatteremtő és- tartó képesség..................
4.1. A kapcsolatteremtő és- tartó képesség
kialakulása.................................................................

53

38
47
49

53

4.1.1. Jó kapcsolatteremtő és- tartó képes
ségű személy..........................................................

64

4.1.2. Rossz kapcsolatteremtő és- tartó képes
ségű személy..........................................................

65

-34.2. A kapcsolatteremtő és- tartó képesség
struktúráj a...............................................................
4.2.1. A kommunikációs képesség.............................
4.2.2. Az empátiás képesség......................................
4.3. A bűnügyi nyomozói munka és a kapcsolat
teremtő és- tartó képesség.............................
4.4. A Rendőrtiszti Főiskolai képzés sajátos
ságai ............................................................................

67
71
74
76
81

84
5. A kapcsolatteremtő és- tartó képesség vizsgálata
84
5.1. A kutatás célkitűzése...............................................
85
5.2. Kutatási feladatok......................................................
86
5.3. A vizsgálat módszere.................................................
5.3.1. A IV faktoros Szociális intelligencia teszt....87
91
5.3.2. A Kontaktusteremtés kérdőív..................................
92
5.4. A vizsgált minta bemutatása......................................
93
5.5. A vizsgálat eredményei.................................................
5.5.1. A IV faktoros Szociális intelligencia teszt
93
eredményei........................................................................
5.5.2. A Kontaktusteremtés kérdőív eredményei.........
128
5.5.3. A két vizsgálati eszköz kapcsolata..................
139
5.5.4. A vizsgálati eredmények összefoglalása.........
144
5.5.5. Javaslatok a IV faktoros Szociális intelli
gencia teszt magyar adaptációjához..................

146

5.6. A kutatási eredményekből adódó feladatok,
nevelési konzekvenciák.................................................

152

5.6.1. Kapcsolatteremtési és- tartási
gyakorlatok......................................................................
5.6.2. Mikroelemzés...................................................................
5.6.3. Videotechnika.................................................................

154
156
158

5.6.4. Az önfejlesztés eszközei........................................

159

Összefoglalás
Mellékletek..
Táblázatok...
Irodalom.........

161
163
166
2o3

-4-

BEVEZETÉS

Az alkalmazott pszichológia fejlődése során az utóbbi
évtizedekben egyre inkább előtérbe kerültek a pályaalkalmas
sági vizsgálatok kérdései.A különböző,egyre magasabb és sok
oldalúbb kvalifikációt igénylő speciális munkakörök korszerű
színvonalon történő ellátása szempontjából nem közömbös,
hogy e munkaköröket milyen képességű és személyiségű munka
társak töltik be.
A bűnügyi nyomozói munka területén mindezek az igények
és követelmények fokozottan érvényesülnek. A bűnüldöző
munka beágyazódása a társadalom mindennapi életébe, megnö
vekedett felelősséggel veti fel az ilyen jellegű kérdése
ket. A megfelelő személyiség kiválasztása ugyanis nemcsak
a nyomozati munka konkrét eredményessége szempontjából nél
külözhetetlen, hanem társadalmi szempontból is jelentős,
amennyiben bázisát képezi a belügyi szervek és a lakosság
kapcsolatának, melynek társadalmi hatása közismert. Ezért
a bűnügyi nyomozói munkára való pályaalkalmasság megállapípítására irányuló vizsgálatoknak a komplex személyiségvizs
gálaton belül behatóan ki kell terjednie az egyes - a szak
ma /hivatás/ szempontjából legjelentősebbnek ítélt - képes
ségek vizsgálatára is.
A képességvizsgálatok nemcsak a pályaalkalmasság megálla
pításában, hanem a belügyi oktatás, ezen belül a bűnügyi
nyomozói képzés során is igen fontos szerepet tölthetnek be.
A feladat nem egyszerű, mivel a bűnügyi nyomozói hivatás a
személyiség egészét érintő követelményrendszert foglal magá-
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ban, ugyanakkor e hivatás számos speciális elvárást is tá
maszt az egyes képességek területén. A Rendőrtiszti Főis
kolán /a továbbiakban: Főiskolán/ nevelői-oktatói tevékeny
ségem során arra a megállapításra jutottam, hogy a legfon
tosabbnak ítélt képességek vizsgálatára /feltárásukra és
fejlesztésükre/ a speciális igényeknek megfelelően célsze
rű lenne megfelelő eljárást /eljárásokat/ kidolgozni. A
szükséges képességek feltárása a pályaalkalmassági vizs
gálatokon és a főiskolai felvételi alkalmával történhetne,
majd ezt követően a képzés folyamán kerülne sor a képességfejlesztésekre.
Vizsgálódásom középpontjába az emberekkel való együttműködést

ezen belül is a főiskola bűnügyi nyomozói szakos

hallgatóinak kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képességét állítottam.

Ennek legfőbb oka a gyakorlati munkában és az

oktatásban tapasztalt problémák és hiányosságok,

amelyek a

kapcsolatteremtés és-tartás fontosságára utalnak.
A főiskolai oktató munkában - de a bűnügyi nyomozati felada
tok során is - tapasztalható, hogy a hallgatók jelentős része:
- nem tud megfelelő színvonalon kommunikálni;
- szociális interakcióik egyoldalúak.
A képességek vizsgálatával, a pszichológiai és pedagó
giai tudományok területein felhalmozott ismereteknek a bűnü
gyi nyomozati munkába történő beépítésével várhatóan növe
kedni fog a szakmai feladatok ellátásának szakszerűsége és a
nyomozati munka eredményessége.
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1. A PÁLYAFEJLŐDÉS NÉHÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSE

Az ember-pálya megfelelés fontossága a pályaválasztás
vizsgálatára irányította a kutatók figyelmét.
ságpszichológiai

felfogások

meghaladása

Az alkalmas

jelentős

elméleti

változást eredményezett a pályaválasztás tartalmi kérdései
nek értelmezésében. A pályaválasztás folyamatkénti felfogá
sa az életút, a szociális tanulás és a szocializáció fogal
mának bevezetését eredményezte a pályalélektan rendszerébe.
Ezért a pályaválasztási elméleteket pályafejlődési elméle
teknek tekinthetjük.

1.1. A pályafejlődésről

Az emberi kapcsolatok kérdéskörét a személyiséglélektan, a neveléslélektan, a neveléspszichológia a

tudomány-

ágaik tárgyát érintő ménységekben vizsgálják. A kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a tudományokban elfoglalt he
lyüket tekintve a pszichológián belül döntően a szociál
pszichológia vizsgálódási területei közé tartozik. A szo
ciálpszichológiai kutatások alapvető kiindulópontja az em
beri együttműködés, tárgya pedig a szociális kölcsönhatás
vizsgálata. "A szociálpszichológus a különböző léptékrendű
társadalmi egységeknek /pl. család,iskolai osztályközösség,
tanári testület,sportegyesület,ipari nagyvállalatok stb./ az
azokban kialakuló társas, azaz interperszonális kapcsolatok
nak a struktúráját és dinamikáját vizsgálja" /Rókusfalvy,
1981/.
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A szociálpszichológia azonban nem az egyetlen tudomány,
amely az emberi interakciókkal foglalkozik. Az emberek kö
zötti kapcsolatok szociálpszichológiai vizsgálatában jelen
tős szerepet tölt be a szocializáció, melynek célja a társa
dalmi személyiség kialakítása.
A szocializációs folyamat lényeges összetevője a pálya
szocializáció,

amelynek

során az

egyén bekapcsolódik a

társadalmi munkamegosztásba, a munkavégző társadalmi környe
zetéhez alkalmazkodik,

s annak elismert együttműködő és ha

tékony tagjává válik /Ritoókné, 1986/.
Évtizedek óta kutatómunka folyik a pályaválasztás vala
mennyi területén,amelynek célja a pályafejlődés körülményei
nek

minél

mélyebb

megismerése

alapján

a

pályára

nevelés

programjának egyre átfogóbb tervezése, szervezése és megva
lósítása.
Az életpálya

fogalmának

első

megjelenése a pszicho

lógiában a pályaválasztáshoz kapcsolódik. "A pályalélek
tan... az amint a "pálya" szó jelzi nem egyetlen választá
si aktussal, hanem a hosszú évek alatt kifejlődő életúttal foglalkozik, amelyet a munkatevékenység jellemez. Te
hát a pályalélektan tárgya bizonyos szempontból az egész
emberi élet" /Csirszka, 1966/.
Az 197o-es évek elején fejlődésnek indult az ún. életút
szemléletű felfogás, amelyben a pályaválasztás folyamat
ként való megközelítése dominált. A fejlődéslélektan kü
lönböző elméletekben taglalja az ember fejlődését. Az első
speciális szempontú felfogás a munkatevékenységet állí
totta a fejlődésmenet középpontjába /Bühler, 1933/.
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A fejlődésorientált pályaválasztási elméletek meglehe
tősen sokirányűak. Közös jellemzőjük, hogy képviselőik a
pályaválasztáson élethossziglan tartó folyamatot értenek,
amely a kora gyermekkorban gyökerezik és a nyugalmazással
/vagy még később/ végződik /Zakar, 1988/.
Életúton Super /198о/ a különböző szerepek kombináció
ját

és egymásutániságát érti,

folyamán gyakorol.

amelyeket egy személy élete

így a pályaszerep is egyszerre többféle

szerep sajátos integrációját jelenti.
"A pályafejlődés a személyiség fejlődésének egyik olda
la.Azt mutatja meg, hogy az ember munkáján, hivatásán, mint
sajátos eszközön keresztül hogyan fejezi ki, hogyan fejlesz
ti,

valósítja

meg

önmagát.

gyermekkorban megkezdődik,

így

a

pályafejlődés

is

már

a

s az egyes életszakaszokban más

és más tartalmat nyer" /Rókusfalvy, 1969/. Az életútfejlődésen belül a pályafejlődés olyan folyamat, amely jellegét
tekintve spirális vonalú, ahol az egyes szakaszok egymásra
épülnek és egyre magasabb szinten integrálódva ismét meg
jelennek a következő fejlődési fázisban /Szilágyi, 1985/.
A személyiség Rókusfalvy /1982/ szerint alapvetően tevékeny
ségszabályozó rendszer. A személyiség tevékenységszabá
lyozása funkcionálisan differenciált, azaz többféle sza
bályozási feladatot megoldó funkcióból tevődik össze a tel
jes értékű szabályozás és a különböző pszichológiai jelensé
geknek eltérő a szabályozó funkciója.
A pályafejlődés feltárásához a szociológiai és szociálpszi
chológiai elméletek is jelentősen hozzájárultak.Ez a szocia-
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lizációs folyamatban a szerepelsajátítási megközelítésben
jutott kifejezésre. Xantus /1975/ felfogásában a szak
mák szociális képződmények, amelyek

eredete a társadalmi

munkamegosztásban keresendő.
Funkciójukat

tekintve

egymástól

elkülöníthető

interakciós

minták, amelyek az egyéntől speciális képességek működteté
sét és speciális személyközi kapcsolatok érvényesítését fel
tételezik.
A szocializációs folyamat szerves része a szakmai szo
cializáció. Mindezt jól tükrözik a pályaválasztás különböző
szociológiai és szociálökonómia elméletei /Scharmann, Rosenberg,

Fürstenberg,

Daheim,

Miller-Form stb.

idézi Zakar,

1988/ .
A pályafejlődési elméleteket Helembai /1989/ alapvetően
három nagyobb csoportra bontja:
- fejlődéslélektani megközelítések;
- a pályaválasztási döntéshez kapcsolódó elméletek;
- a szerepelsajátítás felőli megközelítések.

1.2. A pályaszocializációs folyamat

A pályaszocializáció - mint szociológiai kategória - lénye
gében az a folyamat, amelynek során az egyén szert tesz szo
ciális személyiségére. Ennek kialakításában jelentős a sze
repük mindazoknak az intézményeknek, amelyek a pálya elvár
ható, illetve elvárt normáit közvetítik. Ezek az intézmények
döntően

szándékaik szerint - tudatosan szervezett hatáso-

kát közvetítenek, azonban számításba kell venni, hogy ezen-
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kívül egyénektől és csoportoktól spontán befolyásoló ténye
zők is hatnak, amelyek felerősítik vagy gyengítik a tudato
san irányított hatásokat /Szilágyi, 1985/.
A pályaszocializációs

folyamat

tartalmi

összetevőinek

vizsgálatakor Helembai /1989/ két fő csoportot különít el:
- azokat a pályákat, amelyekben a munka tárgya és vele
járója a másik ember;
- és azokat, amelyekre e vonás nem jellemző.
Az általa vizsgált pályák /egészségügy, kereskedelem, ven
déglátás/ közös vonása, hogy a munkatevékenység középpontjá
ban az emberrel való aktív foglalkozás áll, aminek alappil
lére a kapcsolatteremtés és-tartás az interperszonális kap
csolatok kezdeményezésében,fenntartásában és formálásában.
"Bizonyos szakmákban, illetve bizonyos tevékenységi terüle
teken ... melyekben speciális társadalmi viszonyok alakultak
ki, olyanok, amelyek néhány ponton lényegesen eltérnek az
általános társadalmi viszonyszituációtól. Ilyen helyzetek...
ott alakulnak ki, ahol a kétalanyos viszony egyik oldalán
olyan természetes,vagy jogi személy áll,aki hatalmi pozíció
ban van a viszony másik alanyával szemben. Ezekben a szak
mákban valamiféle szolgáltatásról van szó, a - szolgáltatás
- kifejezés egészen tág értelmében /kereskedelmi, vendéglá
tói, egészségügyi, igazságszolgáltatás, tájékoztatás, közbiztonsági szolgáltatás stb./" /Ádám, 1958/.
E pályaköröket gyűjtőnéven szociális pályaköröknek nevezzük,
ahol a tevékenységek sikerét döntően az interakciók minősége
határozza meg. Egyetértek azzal a nézettel,hogy "a szociális
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pályakörökhöz tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a társa
dalom által megfogalmazott bírálatok jelentős része az embe
rekkel való foglalkozás és bánásmód elégtelen színvonalára,
a kapcsolatteremtés és-tartás hibáira vezethető vissza"
/Helembai, 1989/. Az ilyen jellegű pályát választóknál
tehát fontos annak a figyelembevétele, hogy a munkavégzés
sel kapcsolatos elvárás speciális követelményeket támaszt
velük szemben. A szociális pályakörök tehát a kapcsolatok
minőségileg magasabb szintű kialakítását, fenntartását és
formálását követelik meg a foglalkozást betöltő személytől.
Ennek alapja az egyén interperszonális kapcsolatok iránti
érzékenysége, amelynek hátterében azok a személyiségben rej
lő feltételek húzódnak meg, amelyek lehetővé teszik az adott
szociális pályakörön belül az elvárt kapcsolatteremtés és
-tartás kialakulását. így az interperszonális kapcsolatok
sikeréhez szükséges - a kapcsolatok iránti érzékenység ta
laján kibontakozó - a kapcsolatteremtés és-tartás meghatá
rozott érettséget tükröző szintje is /Helembai, 1989/.
A szociális pályakörökben elvárt szociabilitás minősége
tehát függ a kapcsolatteremtés és-tartás érettségének szint
jétől,amely az interperszonális kapcsolatok rendszerében az
emberekkel való foglalkozás során jut kifejezésre."A szocia
bilitás komplex kötődési és társas alkalmazkodási jellegze
tesség. Ez a komplex jelleg a már kialakult személyiségnek
azokat a vonásait foglalja össze, amelyeknek a segítségé
vel az egyén beilleszkedik egy közösségbe, érzékeny a kö
zösségi normák iránt, egyéni érdeklődéseit, képességeit,
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mint szerepet tudja elfogadtatni a kiscsoportban, amelyben
él..."/Mérei, 1989/.
Az emberekkel való foglalkozás /interperszonális akti
vitás/ alapja minden esetben a megfelelő szociabilitás. Ez
nélkülözhetetlen azokban az esetekben,

amelyekben az embe

rekkel való tárgyalás, irányítás, gondozás stb. maga a mun
kacél. E példákból is látható, hogy az emberekkel /egyének
kel vagy közösséggel/ kialakított kapcsolatoknak sok jelen
tősen különböző fajtája lehetséges, amelyek a szociabilitás
különböző készségeit kívánják meg /Csirszka, 1966/.
A szociális érettség szintje nagymértékben függ az
egyén szociókultúrális környezetétől. A személyiség szociogén elemeinek kialakulásában, fejlődésében fontos a szerepe
annak a mikrokultűrának, amelybe az egyén beletartozik. Fo
kozatosan sajátítja el környezetének ismereteit, tevékeny
ségrendszerét és normarendszerét. Az a közeg, amelyben a
személy felnő/ különböző kritériumok alapján minősíti az
egyént érettnek, vagy éretlennek /Kozma, 1984/.
A szocializációs folyamat egyik eredménye a szociális
érettség kialakulása,

amit a felnőttkorban ér el az ember.

Szilágyi /1985/ felfogásában ennek feltétele, hogy az egyén
rendelkezzen:
- valamilyen minimális felkészültséggel kereső foglal
kozás vállalására;
- jogilag garantált cselekvési szabadsággal;
- érzelmi kiegyensúlyozottsággal;
- cselekedeteiben tanúsított józansággal;
- magatartásában az állandó elemek domináljanak a
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spontán megnyilvánulásokkal szemben;
- olyan társadalmilag értékelt célrendszerrel, amely
hosszú távon meghatározza és rendezi a cselekvést de
termináló motívumait.
Szilágyi nézete alapján a fogalom értékfogalom, amelyben
tükröződik, hogy az egyén elérte-e az általános szakmai felkészültséget és környezetében ellátja-e mindazokat a társa
dalmi szerepeket, amelyeket e csoport megítéléséből követke
zően a maga szempontjából értékesnek tart. Másrészt azt is
jelzi, hogy az adott munka ellátására feljogosító szakérte
lemre szert tett-e az egyén és ez többé-kevésbé összhangban
van-e a szaktevékenységhez kapcsolódó etikai-társadalmi nor
mákkal .
Rókusfalvy /1981/ a pályafejlődés során egy-egy szakma
/hivatás/ elsajátításának folyamatában a következő szakaszo
kat különbözteti meg:
a. A pályaválasztás előkészítésének és magának a pályaválasztásnak a szakasza;
b. Az intézményesített szakképzésnek a szakasza;
c. A pályakezdés szakasza;
d. A pályavitelnek a szakasza.
A pályaszocializáció során a szakmai felkészültségben külön
böző szintek különíthetők el. Ezeket a szinteket az külön
bözteti meg, hogy, a szakmai szerepelsajátítás folyamatában
az egyén /hallgató/ miként teljesítette a követelményeket.
Eszerint megkülönböztethetünk:
- alacsony szintet: a hallgató a szakmai szerepmintához
kapcsolódóan csak minimális mérték-
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ben mutat affinitást;
- közepes szintet: az elsajátítás színvonala átlagos
mértékű;
- kiváló szintet: az átlagost meghaladó az elsajátítás;
- tehetséget: értelmezhető a kompetencia, a működéséhez
szükséges adottságok, ambíciók és atti
tűdök átfogó rendszereként.
A pályaszocializáció szintjei, a szakmai szerepelsajá
títás folyamatai átvezetnek bennünket az intézményi keretek
között folyó pályaszocializáció sajátosságaihoz, ezen belül
is elsősorban a felsőoktatási intézményekhez.

1.3. A felsőoktatási intézmények jellemzői a pályaszociali
zációs folyamatban

A kérdés vizsgálatakor különbséget kell tennünk a pá
lyaszocializáció azon formái között, amelyek a tevékenység
kvalitását illetően a képzés szintjében és idejében is dif
ferenciáltan jelentkeznek. Ugyanis lényeges különbségek mu
tatkoznak a pályaszocializáció intézményi szintjei között,ha
a képzés szakmunkásképző iskolában,szakközépiskolában,főis
kolán vagy egyetemen történik.Az intézményi szintek közötti
különbség mellett az életkori különbségek is figyelmet érde
melnek, mivel a személyiségfejlődés két különböző szakaszá
ban történik, például a gázkészülék-szerelő /14-17 év/ és az
orvostanhallgató /18-24 év/ pályaszocializációjának intéz
ményi képzése. A pályaazonosulás folyamata a személyiség-
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fejlődés életkori jellemzőivel összefüggésben vizsgálható. E
folyamat során tipikus problémák jelentkezhetnek, amelyek az
egyes életkori szakaszokra, sőt esetenként az adott pálya
csoportokra is jellemzőek /Helembai, 1989/. "Minden felsőok
tatási intézmény... pedagógiai célú, szabályozott tevékeny
ségrendszer. Működési szabályozottságának biztosításában
alapvető fontosságúak a tevékenység eredményeit jelző külön
félébb visszacsatolások"/Rókusfalvy, 1981/.
A tevékenységreguláció azt jelenti, hogy a személyiség
tényezőket azok pszichológiai tevékenység-szabályozó szerepe
szerint vizsgáljuk. Az ilyen jellegű regulativ tevékenység
elemzésben a hallgató teljes életvezetését, különböző tevé
kenységeit kell elemzés tárgyává tenni. Továbbá a pálya
szocializáció vizsgálata során olyan komplexitásra kell tö
rekedni, amely magába foglalja a hallgató neveltetéséből
adódó élőélet elemzést, valamint a hallgatói személyiség
pszichológiai igényű elemzését is /Szilágyi, 1985/.
A felsőoktatásban tanulók sajátos kategóriáját alkotják
a társadalomnak és kortárs-csoportjuknak. Sajátosságaik kö
zül néhány:
- jelentős kritériumokat érvényesítő kiválasztás ered
ményeként kerülnek a felsőoktatásba;
-

ez

a

tény

olyanfajta

értékeket

tudatosít,

amelyek

tükröződnek magatartásukban;
- a felsőoktatásban tanuló fiatal életvitelében konzer
válódik a legtovább a gyermeki létezésből következő
tudati és magatartásbeli állapot.
A pályaszocializációs folyamat alapvető szintere a pá-
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lya elvárt,vagy elvárható normáit közvetítő szakképző intéz
mény.

Korábbi vizsgálatok tapasztalatai

szerint /Szilágyi,

1985/ az itt eltöltött idő szocializációs értékei nem kielégítőek. A végzett hallgatók néhány év múlva - esetenként már
a képzés során is - megfogalmazzák azt, hogy a képző intéz
ménynek
hogy

milyen

szakmai

területen

kellett

volna mást

tevékenységük sikeres

adnia

ahhoz,

ellátásához pontosabban

felkészüljenek. Az e kérdéskörre vonatkozó saját tapasztala
taim

is

hasonlóak.

A

felsőoktatási

intézményekben

tanuló

hallgatók magatartásában továbbá nem kívánatos változások
is beállhatnak. Egyik ilyen megfogalmazott ok, hogy az adott
intézmény nem felel meg a célul kitűzött elvárásoknak /Völgyesy, 1972; Szilágyi, 1985/.
A felsőfokú képzés tágabb célja a pályára való felké
szítés,

azonban a gyakorlati megvalósulás szintjére csak a

szakmai ismeretátadás, azon belül is jobbára csak az elméle
ti képzés emelkedett. A képzésnek volna a feladata a pálya
követelmények teljes - és nem csupán ismereti - körének az
elsajátíttatása. Nemcsak a számbavétele és láttatása ezek
nek, hanem egyben az oktatási és nevelési feladatokká való
transzformálása is.
A különböző pályákra felkészítő felsőoktatási intézmények
között nagy különbség mutatkozik aszerint, hogy milyen mér
tékben közvetítik követelményrendszerükön belül a szakma
eredményes gyakorlásához szükséges készségek, képességek ki
alakítására késztető követelményeket. A szakma és a társada
lom felől érkező elvárások átadása a legtöbb intézményben
csak elenyésző mértékben történik. A felsőoktatásban je-
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lenleg nincs a szerepelvárásoknak és azok közvetítésének in
terakciókra is lehetőséget nyújtó általános és hatékonyan
működő intézményesült renszere /S. Faragó, 1986/. Rókusfalvy
/1981./ szerint "A képzés idején.../a hallgatók/ egyéni elő
rehaladásukat, pályafejlődésüket... nemcsak személyi sajá
tosságaik határozzák meg, hanem a képző intézmény egész
szervezeti rendszere, tárgyi, tartalmi és személyi tényezői
vel, sőt élő hagyományaival együtt. Abban, hogy a kibocsá
tott /ак/ .. . szakképzettsége, szemléletmódja...magatartása
milyen, az elsősorban a képzőintézmény egységes követel
ményrendszerétől és ezt megvalósító következetes tartalmi
munkájának színvonalától függ. Ezt viszont nemcsak az egyes
, oktatók egyéni szakmai és emberi sajátosságai, arculata be
folyásolja, hanem az egész oktató-nevelő testület szociális
légköre, egysége, a korszerű oktatás tárgyi feltételei, va
lamint az intézmény vezetésének színvonala."
Helembai /1989/ felfogása szerint a szakmai szerepelsajátí
tási folyamatban nem elegendő az elméleti ismeretek elsajá
títása. Nagyon fontosnak tartja az adott foglalkozási szerep
egyes összetevőinek előzetes kipróbálását, az egyes foglal
kozásokkal kapcsolatos normák, elvárások és az ezekről kia
lakult nézetek előzetes, egyéni interpretálását. Ezt a sza
kaszt a praeidentifikáció szintjének jelöli,amelyben közpon
ti helyet foglalnak el:
- az elméleti tanulmányok;
- és a szakmai gyakorlatok.
Mindezen folyamatokban fontosnak tartja a szerző a kép
ző intézmény irányítását a szerepkidolgozás e periódusában
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és azoknak a feltételeknek a meglétét, amelyek a szakmai
szerep önálló gyakorlását, az egyéni variációk kidolgozását
segítik.
A pálya normáit közvetítő szakképző intézményben a fej
lesztés

és

a változtatás

csak elképzelés

marad,

ha nincs

meghatározva annak konkrét tartalma. Ezért ki kell dolgozni
a személyiség tulajdonságait, diszpozícióit fejlesztő el
járásokat, felül kell vizsgálni azok érvényesülési lehető
ségeit. Fel kell tárni azokat az összefüggéseket, amelyek
a spontán és tudatosan ható szocializáció során lépnek fel
/Kürti, 1988/.
Kulcsfontosságú a pálya élménytartalmának és az egyén
élményigényének a megfelelése.

Az

élménytartalom

és

igény

összetevőit az egyén oldaláról nem az általános és részké
pességek, hanem a pályaalkalmasság speciális képességtartal
ma és méginkább a speciális személyiségtulajdonságok alkot
ják /Ritoókné, 1977, 1986/. Helembai /1989/ szerint a szoci
ális pályakörökben az élménytartalom és a megfelelés legfőbb
hordozója az interperszonális kapcsolatok rendszere, ezért a
pályaidentifikáció alakulása szempontjából fontos a kapcso
latok alapjául szolgáló személyiségben rejlő feltételek,
speciális személyiségtulajdonságok fejlődése és fejleszté
se. Lényeges tehát a pályaszocializáció folyamatának elemzé
se a szakképzés időszakában, elsősorban a nevelési folyamat
pontosítása érdekében. Ebből a szempontból jelentős a fog
lalkozási szerep kialakulásának folyamata, a különböző szo
cializációs mechanizmusok és színterek hatása, amelyek a
pályaidentifikációt hordozó személyiségtényezőket jelentősen
módosíthatják.
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A szociális pályakörök kapcsolatrendszerében - így a
nyomozói pályakörben is - a szereppartnerek között döntően
interakciók,illetve az interakciók folyamatai működnek. Ezek
minőségének alapja a hallgató szocializációjának korábbi ta
pasztalatain és a tanulás során elsajátítottak alapján fo
lyamatosan változnak. A különböző interakciós helyzetek meg
felelő értelmezése és feldolgozása szempontjából tehát je
lentős a szerepe:
- a megfelelő szakmai ismereteknek;
- az információfeldolgozás minőségének;
- a megértő, elfogadó magatartásnak, a szereppartnerhez
való empátiás viszonyulásnak.
Az eddigiekből is jól látható, hogy a hallgatók képes
ség és személyiség-tulajdonságainak megismerése, ismerete
nélkül a pályaszocializációs folyamat tudatos irányítása nem
kielégítő.A jelenlegi gyakorlatban hiányosak a tananyagba
beépülő személyiségfejlesztő programok,amelyek segíthetnék a
hallgatókat a különböző helyzetek értelmezésében,az inter
perszonális kapcsolatok irányításában és önismeretük formá
lásában . Egyre inkább érzékelhető az az igény, hogy a pálya
szocializációs folyamat intézményi feltételeit /beleértve a
szemléletet is/ változtatni kell és ezáltal a szocializációs
folyamat

tudatos

irányítását

hatékonyabbá,

életszerűbbé,

élővé kell tenni.

1.4. A felsőoktatásban tanulók pályaszocializációjának szakaszai

Abban a folyamatban, amelynek során a felsőoktatási in-
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tézmény keretében a szociális személyiség kialakul Szi
lágyi /1985/ a következő szakaszokat különbözteti meg:
- az intézménybe történő beilleszkedés szakasza;
- a felsőfokú tanulmányok folytatásának szakasza;
- befejező szakasz, amely már átnyúlik a pályakezdés
időszakára.
"E folyamat... számos

részlettel

gazdagítható. Ilyen

például a szaktudás és a szakmai készség
a szakmai etika interiorizálása, a

elsajátítása,

hivatástudat, illet

ve a kötődés kialakulása a szakmához. A szocializációs sza
kaszok elemzése során jelentős szerepet kell tulajdoníta
ni a szabadidő felhasználási minták feltárásának" /Szilágyi,
1985/. Nézetem szerint - egyetértve Szilágyi felfogásával a

felsőoktatásban tanulók pályaszocializációjának szaka

szai között - a felsorolt három szakaszt megelőzően számításba kell

venni a pályaválasztási döntést követő fel

vételi időszak /mint kezdeti szakasz/ pályaszocializációs
hatásait is.
E szakaszba tartozó feladatoknak tekintem többek között:
- A választott felsőoktatási intézmény felvételi köve
telményeinek megismerését,a felvételi témák, kérdések
tanulmányozását;
- az intézmények által szervezett felvételi felkészítő
tanfolyamokon való részvételt, ismeretszerzést;
- önképzéssel a szakmai irodalom tanulmányozását;
- a tapasztaltabb, a pályán már gyakorlattal, rutinnal
rendelkezőktől tájékozódást, élményanyag-gyűjtést;
- intézmény és munkahelylátogatást, stb.
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A

szocializáció,

jellemzői

közül

pályafejlődés,

azokat

tartottam

szakmai

szocializáció

szükségesnek

kiemelni,

amelyek a szociális pályakörök /beleértve a rendőri-nyomozói
pályakört
szakmai

is/

képzés

vonatkozásában
során

fontos.

jelentősek és
Mindezekből

a

fejlesztésük a
szocializációs

folyamat tudatos irányítása szempontjából több feladat adó
dik a képzés folyamán.
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2. A KÉPESSÉG FOGALMA, KIALAKULÁSA, KÉPESSÉGSTRUKTÚRÁK

A

személyiség

számára

nem

lényegtelen

körülmény

az,

hogy rendelkezik-e bizonyos képességekkel vagy sem, mert en
nek következménye az, hogy milyen eredményeket ér el munká
jában.

"A személyiséget,

mint a tevékenység szubjektumát a

képességek kvalifikálják, ezek a személyiség lényeges tulaj
donságai"

állapítja meg Rubinstein /1974/.

Két jelentős

tényezőre hívja fel a figyelmet. Egyrészt megerősíti azt a
megállapítást,
szére,

hogy a képesség jellemző a személyiség egé

másrészt feltárja,

hogy a képesség jellegzetességei

minősítik a személyiséget.
A képességek megítélése és megismerése is rávilágít az egyé
ni különbségekre, s így jellemezhetők az egyes emberek. A
pályaszocializációs folyamat tudatos irányítása tehát szük
ségessé teszi a képességek behatóbb vizsgálatát.

2.1. A képesség-fogalom használatáról

Manapság igen divatos szó köznyelvünkben a képesség fo
galom. Az újságok hirdetéseitől kezdve a pedagógiai gyakor
latig bezárólag igen széles körben használják a fogalmat a
hétköznapi és a tudományos életben egyaránt.
A képességfejlesztés szorosan a neveléshez tartozik. E
fogalom használatával is igen gyakran találkozhatunk a pedagógi elméletben és gyakorlatban egyaránt:
- a képességek kibontakoztatása; /optimális kibontakoz
tatása/
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- képességfejlesztés megvalósítása;
- a képességek magas színvonalú megnyilvánulása;
- az ismeretek teljesítményképes alkalmazása;
- a képességek sokoldalú fejlesztése;
- a képességek mindenoldalú fejlesztése, stb.
"A pedagógiai elméletnek és a pedagógiai gyakorlatnak is
egyik központi fogalma a képesség. Ez magyarázza a képesség
fogalom értelmezésének sokszínűségét, a megértést és az al
kalmazást gátló ellentmondásosságát.

A jelenleginél

is na

gyobb mértékben szükséges a képesség fogalmának tisztázása
és a fejlesztés lehetőségeinek felvázolása" /Lénárd, 1987/.
Kelemen /1986/ szerint "Az említett képződmények /készségek
és jártasságok/ fogalma, viszonya, egymásra épülése és a
képességektől való elhatárolása maga is problematikus. A
köznyelv, de még a pedagógusok egy része is váltakozva és
pontatlanul használja e kifejezéseket. Ennek egyik oka az,
hogy magában a szakirodalomban sincs még teljes megegyezés."
A pedagógiai irodalomban igen sok jártassággal, készséggel
és képességgel kapcsolatos kifejezés-meghatározás található,
mégis magát a fogalmat a szakirodalom sokat vitatott, de
véglegesen még nem tisztázott problémái közé sorolják /Poór,
1983/.
A következőkben röviden szólni érdemes a fogalomhasz
nálat eltéréseiből adódó bizonytalanságokról, félreértések
ről, amelyeknek eredete - úgy vélem - az elméleti

gyökere

kig nyúlik vissza.
"A tudomány fejlődését, a gyakorlati tevékenység hatékonysá
gát jelentős mértékben akadályozza, ha azonos fogalmakhoz
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különböző jelentéseket rendelünk hozzá, vagy nem tudatosít
juk különböző elnevezések azonos jelentéseit" /Lénárd,
1987/. Pedagógiai tapasztalatom szerint ez nemcsak a képes
ségfogalommal van így, hanem a kialakulásában szerepet ját
szó készség, jártasság fogalmak használatai is igen elté
rőek .
Számomra ebből az a következtetés adódott, hogy nemcsak a
fogalmak használata, hanem a folyamat értelmezése is igen
ellentmondásos, aminek

pedagógiai konzekvenciái kézenfek-

vőek.
A

képességek

közül

a

pedagógiai

képesség

fogalmának

használata során igen gyakran szinonimaként kezelik a fogal
mat

a

pedagógiai

készség

fogalmával.

Ezzel

összefüggésben

jegyzi meg Falus, /1982/ hogy a terminológiai bizonytalanság
abból fakad, miszerint:

"néhány évvel ezelőtt kényelemből s

praktikus okokból egyszerűen átvettük a külföldi szakirodalomból a készség elnevezést... Ma, amikor viszont szép szám
mal foglalkozunk a gyakorlati pedagógiai tevékenység alakí
tásának, formálásának kutatásával, nem mulasztható tovább a
fogalmak legalább elsődleges tisztázása."
Falus idézett szavaiból úgy tűnhet, hogy a külföldi szakiro
dalomban a képességfogalom helyett a készség /skill/ fogalom
használata következetesen elterjedt. Erre utal Cserné /198о/
tanulmánya, amelyben a német fogalomhasználattal kapcsolat
ban jegyzi meg: "Külön gondot okozott az alkalmazott termi
nológia. Amíg nálunk a pedagógiai képességmegjelölés látszik
megfelelőnek, ott a pedagógiai készség elnevezés /v.ö.
skill/ vált általánossá. A vonatkozó irodalom áttekintése
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alapján arra a következtetésre juthatunk... hogy lényegi tö
rekvéseire, alapvető szükségleteire építve a pedagógiai ké
pességek fogalma a leginkább megfelelő."
A külföldi szakirodalomban is döntően a skill /készség/ fo■ galom használatával találkoztam. Példaként említeném Forgás
/1989/ monográfiáját, amelyben gyakori a készség, jártasság,
képesség fogalmak nem megfelelő használata. Hazai szerzőknél
ugyancsak találkozhatunk ilyen jelenségekkel. Nézetem sze
rint a felvetett kérdés kapcsán nem csupán terminológiai
problémáról van szó, hanem magának a folyamatnak az eltérő
értelmezéséről, amelyet jól tükröz a rendszertelen fogalomhasználat .
E kérdéskörre azért irányítottam a figyelmet, mert a kevésbé
egyértelmű fogalmi rendszerek értelmezési nehézséggel jár
nak, amelyek gyakorlati hatásai igen károsak lehetnek.
Finánczy-Kornis-Kemény /1936/ a képesség fogalmát potencia
ként jelöli, amelynek tartalma a lehetőség, csíra-lét.
"Ilyen állapotban van valamely dolog, amely még nincs ké
szen, de bizonyos vonatkozása, rendje van a készenlét
hez...". Lélektani értelemben a lélek "tehetségeiről" beszél
mint képességről.
Fél évszázad távlatában is érvényesek e megállapítások és
jelentős hatást gyakorolnak arra a képességfogalom szemlé
letre, amelyik eleve feltételez az embernél egy bizonyos ké
pességszintet, "csíralétet".
A másik nézet azt hangsúlyozza, hogy az adottságok lehetnek
jók is - rosszak is, előnyösek - előnytelenek is a képessé
gek szempontjából meghatározó a szociokultúrális környezet
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spontán és tudatos hatásaira alakuló - fejlődő képesség, ké
pességek .
Nagy S. /1977/ három készségszintet jelöl meg: tájékozott
ság- jártasság-készség szintjét. A jártasság fogalmát a fela.datmegoldó tevékenységnek az automatizálódás felé haladó
összetevőjeként, átmeneti szintként jelöli a tájékozottság
/ismerősség/ és a készség szintje között.
Nagy S. meghatározása szerint a képesség fogalma: "...vala
mely cselekvésre,

teljesítményre való alkalmasság,

ennek mértéke; tehetség. Minőségét,

illetve

fokát részben az ember

rel veleszületett adottságok, hajlamok, részben a környezeti
hatások együttesének befolyására szerzett tapasztalatok /is
meretek, készségek/ határozzák meg." A továbbiakban így ír:
"...valamely képessége mindenkinek van, ennek feltárása
azonban nem egyszerű, mivel mint belső lehetőség rejtett..."
A fogalomból adódó iskolai feladatokat - nézetem szerint
helytelenül - a következőkben határozza meg: "Az eddigi ta
pasztalatok és vizsgálati eredmények egyértelműen bizonyít
ják, hogy az iskolázás mind a tudás /tények, összefüggések,
támpontok, megoldási módok stb./ közvetítése, mind a külön
böző értelmi tevékenységek /emlékezet, képzelet, ítéletalko
tás, következtetések stb./ útján hozzájárul az ember meglévő
képességeinek kifejlesztéséhez és olyan adottságokat is moz
gásba hoz, képességekké fejleszt, melyek nélküle nem nyilvá
nulnának meg."
Az iskola /a tudás közvetítésével és a különböző értelmi te
vékenységek útján/ csak a lehetőségét teremti meg a képessé-
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gek kifejlesztéséhez, az adottságok mozgásba hozásához. Az
iskola az ismeretek átadásával megteremti az alapjait a ké
pességek fejlesztéséhez, de ez önmagában kevés.
A képességek csak megfelelő tartalmakon működnek, amelyek
eleve feltételezik a szükséges ismereteket. Tehát ismerete
ket is át kell adni ahhoz, hogy képességeket fejlesszünk, de
az csak egy, az első feltétele a képességfejlesztésnek. Te
hát mind a tudás, mind a különböző értelmi tevékenységek
csak "előfutárai" a képességfejlesztésnek, az adottságok
mozgásba hozásának. Kevés kitűnő recepteket ismerni a sza
kácskönyvből, abból még nem lesz elfogyasztásra is alkalmas
étel; kevés ismerni az írógép működését, a betűk helyét, ab
ból még nem lesz külalakra is elfogadható gépelt szöveg.
Nagy S. a képességekről megállapítja: "Tulajdonképpen
úgy is felfoghatók, mint a készségek és jártasságokra épü
lő olyan pszichikus képződmények, amelyek ezeknél is tartósabb és mélyebb strukturális kapcsolatrendszereken alapul
nak."
A szerző

nézetem szerint - következetlen a sorrend megál

lapításakor , hiszen az anyagban a jártasság és készségfogal
mak meghatározásakor a már hivatkozott /ismeret-jártasságkészség-képesség/ sorrendiséget használta.
Az egyes felsorolásoknál használt sorrendiség csak látszó
lag formális, ugyanis a felsorolásokban szereplő fogal
maknak tulajdonított tevékenységek /tevékenységelemek/ kö
zött a sorrendiség alapján igen lényeges különbözőségek, el
térések mutatkoznak.
Rókusfalvy /1981/ felfogásában "...a készség olyan ta-
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nult cselekvés vagy belsővé vált művelet, illetve ezek so
rozata, amely a személyiségnek a meghatározott feladathely
zethez való célszerű és gazdaságos alkalmazkodását, a hely
zet követelményeinek sztereotípiája és a magasabb szintű
idegrendszeri szabályozó központok tehermentesítése által
valósítja meg.
Az önszabályozó rendszerek hierarchikus modellje szerint a
készségek egyik legfontosabb ismérve a magasabb szabályozó
központok tehermentesítése. A készségek, mint a rendszerek,
a tevékenység nagyobb egységeit megvalósító képességek funk
ciórendszerének részei."
Poór /1983/ szerint az ismeretek,jártasságok és készsé
gek révén alakulnak a képességek a képzési folyamatban. Fel
fogásában a készségeket úgy tekintjük, mint a tevékenység
nek azon lényeges és gyakori, maximálisan begyakorolt,
többnyire elhatárolható összetevőit, amelyek a munka során
különféle változatokban alkalmazhatók. A jártasság az isme
retek tudatos alkalmazásával történő elágazó algoritmusé
feladatvégzés a maximális begyakorlottság szintjén.
Mindkét fogalommal összefüggésben megállapítja, hogy "...a
cselekvésnek egymással szoros kapcsolatban lévő elemei,
amelyek kölcsönösen áthatják egymást. A jártasságnak nem
kell megelőznie a készség fejlődését, fordított sorrend is
lehetséges... A jártasság és a készség a fejlődési folyamat
nem két egymást követő fázisa, hanem a tevékenység két kü
lönböző szerkezetű lineáris, illetve elágazó - de egymással
szorosan összefüggő, illetve többször egymásra épülő eleme."
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Lénárd /1987/ "A képességek fejlesztése a tanítási órán" cí
mű könyvében ugyancsak utal a fogalmi rendszer tisztázatlan
ságára. Megállapítja: "Nemcsak az adottság, képesség és te
hetség fogalmakkal kapcsolatban volt szükség rámutatni tisz
tázatlanságokra. Ugyanez a helyzet a készség, a jártasság és
a képesség fogalmakkal kapcsolatban is." A könyvben utal
több, e témával foglalkozó vitára is /Platonov, 1963; Nagy,
1968; Csebüseva, 1974/.
Lénárd - mintegy a vitának a lezárásaként - a következőket
jegyzi meg: "Ebben ... a bonyolult kérdésben csak akkor tu
dunk eligazodni, ha tudatosítjuk, hogy a készségek és jár
tasságok ugyanúgy, mint a képességek a különböző tevékenysé
gek lefolytatásával vannak kapcsolatban."
Szerinte az a változás, amit a tevékenység okoz a személyi
ségben, különböző fokozati eltéréseket eredményez, tehát a
gyakorlással kapcsolatos fokozatbeli eltérések a különböző
ségek a képességek, jártasságok és készségek között.
Pedagógiai szempontból igen praktikusnak tűnő gondolatmene
tében javasolja, hogy a képességek fejlesztését elősegítené,
ha az egyes fokzatokra nem alkalmaznánk különböző elnevezé
seket, hanem az egyes követelményekkel kapcsolatban ala
csony, közepes és magas fokon kifejlesztett képességről be
szélnénk .
Véleménye az, hogy a pedagógiai tevékenység hatékonyságát
nem új fogalmak bevezetésével lehet könnyíteni, hanem a ta
nítási-tanulási tevékenység tudatosabb, intenzívebb alkalma
zásával .
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2.2. A képesség meghatározása

Poor

/1983/

a

képességeket

úgy

értelmezi,

mint

a

"pszichikum olyan aktuális felkészültségi szintjét, az egyén
olyan

sajátosságainak

ismeretek,

jártasságok,

készségek

együttesét -összességét, amelyek megfelelnek az adott tevé
kenység követelményeinek és jó eredmények elérését biztosít
ják

a

/1963/

cselekvés
alapján

során."
-a

Pedagógiai

személyiség

képességen

sajátosságainak

Kuzmina
összességét

érti, amely megfelel a pedagógiai munka követelményeinek és
biztosítja a jó eredmények elérését. Falus /1982/ szerint "a
képesség egyrészt velünk született adottságokon, hajlamokon
nyugszik, másrészt környezeti hatások együttesének befolyá
solására szerzett tapasztalatok,

/ismeretek, készségek/ ha

tározzák meg."
Mindkét deffiníció felépítését tekintve - nézetem szerint
"közös gyökerű."
Poór a pszichikum sajátosságainak /ismeretek, jártasságok,
készségek/ összességeként, Falus az adottságok és tapaszta
latok - ismeretek és készségek /a jártasság, a fogalomból
kimaradt, bár a fogalom elemzése során levont következteté
seiben, már említi a jártasságokat, amelyeknek elsajátítása
in keresztül a képességek módosulnak, fejlődnek/ - együtte
seként határozza meg a képességeket.
A két deffinícióban - de különösen a pedagógiai képesség
meghatározásában - jól érzékelhető az értelmezési jegyek túl
általános volta.
Poór pedagógiai képességdeffiníciójával - ha a fogalom két
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"pedagógiai" jelzőjét elhagyjuk - szinte bármilyen foglalko
zás, hivatás deffiniálását elvégezhetjük. Ha a saját szak
mai területem fogalmi rendszerébe illeszteném csak a "bűnü
gyi nyomozói" jelzőt kellene kicserélnem és megkapnám a hi
vatás képességdeffinícióját.
Lénárd /1987/ megfogalmazásában képességeknek nevezzüka
tevékenység során a gyakorlás által kialakított személyi vo
násokat, akár alacsony, akár közepes, akár magas színvonalat
értek el. A magas színvonalat elért képességeket vagy képes
ségegyüttest nevezzük tehetségnek. A képességek a nekik meg
felelő tevékenységek célszerű gyakorlásával alakulnak ki."
Rókusfalvy /1981/ felfogása alapján: "Képességnek nevezzük a
személyiségnek minden - az öröklött, illetve veleszületett
adottságai és a fejlődése által együttesen meghatározott,
valamint bizonyos tevékenység végrehajtását lehetővé tevő viszonylag állandó pszichofiziológiai, pszichikus funkció
ját, illetve ezek rendszerét, ha azt a teljesítmény aspektu
sából nézzük." Rókusfalvy meghatározása figyelembe veszi az
adottságok szerepét, amit két részre /öröklött és veleszüle
tettre/ bont, ugyanakkor a képességet pszichikus funkciónak,
illetve azok rendszerének tekinti a teljesítmény nézőpontjá
ból.
Rókusfalvy képességmegközelítése az emberi tevékenységek
elemzéséből indul ki, a tevékenységek regulációs felfogása
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a képességek a tevékenységek
végrehajtásában csupán lehetőségek és konkrét realizálásuk
az ösztönző, szabályozó tényezők - pl. a jellemvonásokkal mozgósító erejétől függ.
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2.3. A képességek kialakulása

A

képességek kialakulása

a

tevékenységek

igen

fontos

velejárója. Míg az állatvilágban az egyedi eltérések adott
ságok eltérései,
erősebb,

vagyis abból fakadnak,

hogy az egyik lény

gyorsabb a többinél. Az embernél az adottságokból

azáltal válnak képességek, hogy különböző tevékenységek kü
lönülnek

el

egymástól,

amelyek

mindegyike

másféle

módon

használja ugyanazt az adottságot. /Az erő használható kőtö
réshez, de lehet a fővadász jellemzője...stb./ Ezek már ké
pességek, mert jellegük attól függ, hogy milyen tevékenység
re használják őket. Az egyes ember olyan mértékben rendelke
zik képességgel, hogy miként sajátította el az egyes emberi
feladatok által meghatározott teendőket. /Az előző páldánál
maradva lehet valaki erős, de rossz kőtörő, viszont jó va
dász, akkor ereje vadász-képesség és nem egyszerűen az "erő"
képessége, jólehet amikor képességeiről beszélnek "erős em
bernek" tartják /Kapitány, 1989/.
Rubinstein /1974/ szerint: "A képességek a meghatározott
természeti adottságokkal rendelkező ember és a világ köl
csönhatásának folyamatában alakulnak ...Amilyen mértékben a
képességek alakulnak, olyan mértékben határozzák meg az em
ber tevékenységét, s tárnak fel egyre táguló lehetősége
ket. . ."
A képesség dinamizmusának, mozgásirányának és összefüggésrendszerének középpontjában a tevékenységek rendszere áll
/Leontyev, 1979/.
A tevékenységek szerepe tehát a képességek, a személyiség
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alakulásának folyamatában igen fontos.
Kapitány /1989/ szerint azok, akik a személyiséget és a fe
lépítésében meghatározó mozgatóerőket csak a tevékenységből
vezetik le a társadalmi meghatározottságnak csak az egyik
összetevőjét ragadják meg. Szerinte "A személyiség nemcsak
terméke a tevékenységnek, de a tevékenység a személyiségben
is nyugszik. A személyiség alakulásának társadalmi meghatá
rozói között más forrásokat is kell keresni. A mindent a
munkára, illetve a tevékenységre visszavezető elméleti ál
láspont egyoldalúságának kritikája éppen Leontyevvel szemben
nem jogos. Leontyev a személyiség más társadalmi meghatáro
zóival is foglalkozik."

2.4. A képességek felosztása

"A képességek sokfélék és egyénileg jellemzőek. Felosz
tásuk bizonyos

fokig máig is rendezetlen kérdése a pszicho

lógiának. Ennek oka nemcsak a képességek sokféleségében, ha
nem

a

képességek

lényegének

értelmezési

különbségeiben

is

rejlik." - állapítja meg Rókusfalvy /1981/.
A külföldi szakirodalomban igen sokféle felosztását találjuk
a képességeknek. Például Cattel fluid /általános/ és kikris
tályosodott /speciális/, Hebb /1975/ A. és B. intelligenciát
különböztet meg, Guilford /1956, 1959/ háromdimenziós mo
dellje, Spearman /1927/ általános /g/ és speciális /s/ fak
torai az értelmi képességsturktúrában... stb.
A hazai szakirodalomban is találunk különféle törekvéseket a
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tem Lénárdnak a képességekkel kapcsolatos fogalommeghatáro
zását, ahol is a képességek kifejlődési /kifejlesztési/ sza
kaszainak három szintjét - alacsony, közepes, magas - különbözteti meg és több helyen tesz említést:
- a képességek típusairól /főbb képességtípusok/;
- minőségeiről;
- intenzitásáról /erősségéről/.
Lénárd /1987/ alapképességnek nevezi: "... azokat a képes
ségeket, amelyek az általános iskolai követelmények elsa
játításához szükségesek." A tevékenységek végrehajtása az
emberben képességeket alakít ki. Az a kérdés, hogyan lehet
megragadni a sokféle tevékenység láttán azokat az alapképes
ségeket, amelyeknek kifejlesztése az iskola feladata. /Ide
sorolja az értelmi képességeket./
Lénárd más helyen alacsonyabbrendű és magasabbrendű képessé
gekről beszél. "A képességek kialakítása csak abban az eset
ben eredményes, ha az alacsonyabbrendű képességeket automa
tizált formában tudjuk felhasználni magasabbrendű képességek
igénybevételénél."
Rókusfalvy

/1981/

a

képességek

egységben

történő

szemléletével - két szempontú felosztást követ:
- a funkciók minősége és jellege alapján azonos az em
ber pszichofiziológiai és pszichológiai funkcióinak a
rendszerezésével;
a

funkciók

rendszerben

struktúráit

bonyolultsága

alapján a különböző képességsturktúrák, mint funkció
rendszerek csoportosítása azon konkrét tevékenységek
alapján, amelyeknek végrehajtását lehetővé teszik.
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Komplex képességként említi pl. az idegen nyelven való be
szédet, az úszást, evezést, stb. Ezen tevékenységeknél is
pontosan megállapítható, hogy a konkrét végrehajtás milyen
funkciókat /rész-képességeket/ követel meg.
A többféle képességfajták és képességfelosztások közül
a szakirodalomban elterjedt az általános és a speciális ké
pességek közötti különbségtétel.
Szilágyi /1985/ felfogásában a képességek legegyszerűbb fe
losztása szerint általános és speciális képességeket külön
böztetünk meg. E két csoport meghatározott viszonyban van
egymással, amely úgy egyszerűsíthető le, hogy az általános
/elsősorban értelmi/ képességek a felsőfokú iskolai telje
sítmények hátterét adják és a szakmai /speciális/ képességek
valamely munkafeladat sikeres elvégzésének a feltételei.
Szerinte: "...azt az általános képességszintet, amelyet a
tevékenység sikeres végzésekor mobilizálni képesek vagyunk,
amely egy adott foglalkozás általános értelmi feltétele, az
intelligencia jelöli számunkra."
A szerző kiemeli: "A képességszint feltárása, megismerése a
speciális képességek kibontakoztatása csak az előfeltétele a
pályán való sikeres helytállásnak, hiszen a képességek funk
cionálását a személyiség egésze, ezen belül a motiváció, be
állítódás, érdeklődési irány stb. nagymértékben meghatároz
za."
A képességszint kizárólagos jellemzőjévé sohasem válhat
egy-egy

személyiségnek.

A személyiségfejlődés során az egyes képességek fejlettségi
szintje hatással lehet a pályairány kialakulására és mégha-
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tározhatja a személy későbbi iskola és szakma választásait.
Feltételezhető, hogy az egyes képességek fejlettségének
szintje és a pálya, illetve a felsőfokú iskola kiválasztása
között összefüggés van.

2.5. A képességek hierarchiája /képességsturktúrák/

"A képességek hierarchikus rendszert alkotnak,

s a ké

pességek fejlődése éppen ezen rendszerek kiépülése,

illetve

kiterjedése" /Kelemen, 1986/.
Lénárd /1987/ felfogásában a képességhierarchia egymásraépülése azt jelenti, hogy vannak olyan képességek, amelyek ráé
pülnek más képességekre. Ha ezeket el akarjuk sajátítani,
akkor előbb azokat a képességeket kell megszereznünk, ame
lyek az elsajátítandó képesség alapjául szolgálnak. Ha pél
dául a kialakítandó képesség megszerzéséhez három másik ké
pességre van szükség, akkor ezek hiánya megakadályozza a reá
épülő képesség megszerzését. A szerző hierarchikus felépíté
sét tekintve különbséget tesz:
- alapvető és
- ráépülő képességek között.
Nézete szerint az iskolai sikertelenségek sok esetben arra
vezethetők vissza, hogy nem sikerült az alapvetőbb képessé
geket kialakítanunk a hallgatókban.
így a képességhierarchiában szereplő képességek többtényezős
képességek, /a képességek többségét sorolja ide/ és csak azt
az eljárást tartja célravezetőnek, amikor a megfelelő ténye
zőt fejlesztjük és nem arra törekszünk, hogy a többtényezős
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képesség egészét egyszerre próbáljuk fejleszteni. A képes
séghierarchiában szereplő részképességek fejlesztésénél fon
tosnak tartja az összehangoltságot. Külön-külön az egyes
részképességek esetében és egymással kapcsolatban is. Kele
men /1986/ megállapítja: "Az alapképességek kifejlesztését
már az iskoláskor kezdetekor.olyan módon kell megvalósítani,
hogy lehetővé tegye a képességhierarchiák stabil felépíté
sét."
Rókusfalvy /1981/ szerint a képességstruktúrák létezése azt
is jelenti, hogy az egyes képességek polivalensek /többértékűek/. Ez azt jelenti, hogy egy-egy képesség több tevékeny
ségben egyaránt felhasználható.
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3. ÉLETKOR ÉS KAPCSOLATTEREMTÉS

A szocializáció nem korlátozódik az ember életének egy
bizonyos szakaszára.

Minden csoport /közösség/ amelyben az

ember élete folyamán jelen van, más és más tevékenységrend
szert,

tapasztalatrendszert

és normarendszert közvetít.

élethosszig

tartó

"váltásait"

is magában hordozza. A fejlődési feladatok le

hetnek biológiai

szocializáció

és

társadalmi

az

egyénfejlődés

Az

eredetűek.

Minél

sajátos

fiatalabb

életkor szocializációs feladatairól van szó, annál nehezebb
a különbségtétel /Kozma, 1984/.
A szocializációs feladatok tekintetében - vizsgálódásom
tárgyára irányulva - az egyes életkorok biológiai pszicholó
giai és társadalmi feladatait a kapcsolatteremtési

és-tar-

tási képesség oldaláról közelítem meg. így a képesség kiala
kulását tekintve részletesebben taglalom az egyes életkori
szakaszokat. Mindezt azért, mert az anya-magzat, anya-kis
gyermek, gyermek és család kapcsolata, a különböző életkori
szakaszokban ért hatások és élmények az általam vizsgált ké
pesség alakulására is befolyással vannak, amelyeket - tapasztalataim szerint

ítéletalkotásainkban nem veszünk kel-

lően figyelembe.

3.1. A gyermek fejlődése és a kapcsolatteremtés

A gyermek fejlődése nem a születéssel,

hanem a fogam

zással kezdődik. Ebben a fejlődési szakaszban a gyermek tel
jesen

az

anya

szervezetéhez

kapcsolódik,

vele

együtt

él.
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Fejlődése éppen ezért függ az anya állapotától. A kapcsolat
- anya és gyermek között még ha sajátos formájában is - el
kezdődik, primitív differenciálatlan szinten.

/Bizonyos in

gerek eljutnak a magzathoz és feltétlen reflexes válaszok is
következnek rá./ Az anya-magzat kapcsolat jelentőségét több
pszichológiai irányzat is hangúsolyozza. Kiemelik e kapcso
lat szerepét a személyiség alakulásában,a felnőtt társadalmi
bei1leszkedésésében.
A születést megelőző időszakban is érheti a gyermeket a fej
lődést gátló esemény. Ilyen lehet például az anya alkoholiz
musa, kábítószer/ек/ szedése, túlzott mértékű dohányzás,
rendszertelen életmód következtében kialakult alultápláltság
stb. A fent felsoroltak a magzati fejlődés során komoly ká
rosító hatással lehetnek a magzatra is.
A magzati fejlődés során felléphető rendellenességek /gene
tikai okok, kromoszóma-rendellenességek, koraszülés, szülés
alatti sérülések/ a korai anya-gyermek kapcsolat kezdetén
minden esetben sajátos indulást, indítást jelentenek és ne
gatívan befolyásolják az érzelmi területen igen fontosnak
ítélt kapcsolatot.
Az újszülött is,mint minden állatkölyök,rögtön észlel,
ingereket fogad be, de észlelései is csak az emberi kapcso
latteremtés létrejöttével válik emberi környezethatás befo
gadássá. Az újszülött, mint minden főemlős, ösztönösen ka
paszkodik az anyába, de csak az emberi jelzések megtanulásá
val lesz viszonyuk emberi kapcsolatteremtés.
"A csecsemő minden szükséglete egyúttal a másik ember iránti
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szükséglet is" /Vigotszkíj, 1971/.
A kapcsolatteremtő képesség ezen minimuma azonban még nem
tekinthető kifejlett mozgatóerőnek, csak előformájának. A
"valódi" kapcsolatteremtési motívumok már a kapcsolatok /s
ennek feltételeként a személyek/ felismerését feltételezik:
ilyen értelemben az első kapcsolatteremtési késztetések je
lei a néhány hónapos csecsemő első "személyválogató" kapcso
lati gesztusai /Kapitány, 1989/.
Az első életév az érzelmi élet megalapozásának idősza
ka. A csecsemő 6 hónapos kortól már különbséget tesz ismert
és ismeretlen személyek között. Az anya-csecsemő kapcsolat
ban az anya megteremtheti

az első lehetőségeit az érzelmi

kapcsolatra, ami alapját képezheti a többi kapcsolat alaku
lásának is.
A kapcsolatteremtésben később megmutatkozó egyéni különbsé
gek okai visszanyúlnak a személyiségfejlődés gyermekkori
szakaszaira, így a csecsemőkorra is. Vannak olyan kisgyerme
kek, akik rendkívüli érzékenységet tanúsítanak a környezet
érzelmi viszonyulásának árnyalatai iránt, s nagyszerűen tá
jékozódnak a tekintetek, mosolyok, gesztusok, hangszínek vi
lágában. A különbségek a felnőttek számára alig tűnnek fel,
hiszen az élettani szükségletek az elsődleges meghatározók a
korszak viselkedésében, tehát a táplálék hiánya,a testi köz
érzet, a hőmérsékleti viszonyok és a kisbaba életének más
biológiai mutatói szabják meg leginkább a sírás, vagy a jó
kedv időszakait /Buda, 1978/.
Az anya és gyermek viszonylatban jelentkező egyszemélyes kö
tődés hiánya jól érzékelhető a csecsemőotthonokban nevelkedő
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és onnét nevelőotthonok óvodáiba került gyermekeknél is.
Ezeknél a gyermekeknél tapasztalható:
- bizalmatlanság az új kapcsolatok iránt;
- kontaktusteremtésük felszínes;
- érzelmi téren labilitást mutatnak;
- az érdeklődés és a szellemi aktivitás hiányával men
tális elmaradottság jelentkezik.
Hasonlóak a tapasztalatok a huzamosabb időt nevelőotthonban
töltött gyermekeknél is. Az ilyen helyzetbe került gyermekek
szociális vonatkozásban is retardáltságot mutatnak.
Körükben tapasztalható a:
- a beszédfejlődés elmaradása /a szókincs,a mondatalko
tás terén tapasztalható komoly hiányosságok/;
- az érdeklődés beszűkülése;
- elemi családi-társadalmi tapasztalatok hiánya;
- általános passzivitás, bátortalanság, félszegség, dekoncentráltság;
- túlzott mozgékonyság, érzelmi labilitás;
- a logikai funkciók retardáltsága.
Az egészségesen született, de később súlyosan megbetegedett
csecsemőknél, kisgyermekeknél a már kialakult anya-gyermek
kapcsolat szenved törést. Először a betegség alatti aggódás,
a gyermek szenvedésének élménye változtatja meg az anya ér
zelmi attitűdjét. Ha a betegség súlyosabb károsodást okoz a
gyermeknél, az anyai érzések elbizonytalanodnak.
Hároméves korára kialakul a gyermek éntudata. Az Én kialaku
lása lényeges fejlődési pont a kapcsolatteremtő

és—tartó

képesség kialakulásának folyamatában is. Az Én-nel kerül
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ugyanis előtérbe a kapcsolatteremtési szándék és a kapcso
latteremtési cél fejlődése is.
Mead /1973/ felismeri, hogy az "úgynevezett kommunikáció"
jelentősége abban rejlik, hogy olyan viselkedési formát biz
tosít, amelyek keretében a szervezet vagy az egyén objektum
má válhat önmaga számára, csak aztán alany. Ennek következ
tében a kapcsolatteremtési készséget Mead kiindulópontnak
tekinti. "Többé-kevésbé úgy látjuk magunkat, mint mások min
ket" - állapítja meg.
Mead az Én-t "attitűdök struktúrájaként" fogja fel.
"Az egyén nem közvetlenül, csupán közvetve tapasztalja önma
gát, mint olyat, ugyanazon társadalmi csoport egyes tagjai
nak specifikus szemszögéből, vagy pedig annak a társadalmi
csoportnak mint egésznek általános szemszögéből, amelyhez ő
maga is tartozik. Az Én tehát úgy éri el teljes fejlettsé
gét, ha mások ezen egyéni attitűdjeit szervezett társadalmi,
vagy csoport attitűdökké szervezi, s ilyenformán azon tár
sadalmi vagy csoportviselkedés általános, rendszeres mintá
jának egyéni tükrözőjévé válik, amelyben jómaga és a többiek
is mind részt vesznek" /Mead, 1973/.
Megállapítható tehát, hogy a gyermek Én-tudatosságának ki
fejlődése - épp a már említett csoporttagoktól átvett atti
tűdök révén - a kapcsolatteremtési képesség szempontjából
döntő jelentőségű. Én-ek csakis más Én-ekkel való határo
zott összefüggésben létezhetnek. Saját Én-ünk, mint olyan,
csak annyiban létezik és lép be élményünkbe, amennyire a má
sok Én-jei is léteznek és ugyancsak belépnek a mi élményünkbe. Az Én kialakulása

mint látható - csak kapcsolat révén
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lehetséges, az Én-kapcsolat révén nem alakulna ki. Ilyen ér
telemben az Én kialakulása kapcsolathoz, kontaktushoz kö
tött .
Az óvodáskorban a nem verbális jelzések felhasználása
igen intenzív, a gyermekek arra figyelnek leginkább,ami ér
zelmileg megragadja őket a másik emberből és ahhoz fordul
nak,

ahhoz ragaszkodnak,

akiben szeretetet,

törődést érez-

nek. A velük egykorúakkal való kapcsolatban is a nem verbális jelzések válnak irányadóvá. Ha ezt a fejlődési irányt a
családi beavatkozások tartósan és intenzíven megzavarják, a
gyermektől

igen

lényeges

személyközi

orientációs

eszközt

vesznek el /Buda, 1978/.
A nem verbális kommunikációs képesség háttérbe szorulásával:
- a gyerek önálló emberi kapcsolatai nehezebben alakul
nak ki /hiszen a kialakulása az emberi kapcsolatoknak
elsődlegesen metakommunikativ síkon történik/;
- először a kortárscsoportban tájékozódik nehezen;
- nem alakulnak ki megfelelő baráti kapcsolatai;
- később a serdülőkorban már nagy hátránnyal indul az
akkor már rendkívül fontos és nagy érzelmi indulati
erőket mozgósító párkapcsolatok terén;
- a kortárscsoportok hiányából adódóan pedig nehezíti a
személyiség önszabályozását./Hiányoznak a visszacsa
tolások, amelyek támpontot adnának, hogy mi helyes el
képzelés, gondolat, fantázia, cselekvésterv az emberi
viszonylatok terén, így a fantázia és az élményvilág
a valóságtól elszakadt tartalmakkal telik meg. A ké
sőbbi társas kapcsolatokban is sok meghiúsulást él
át. /
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1972/73-ban a Művelődési Minisztériumhoz tartozó valamennyi
nevelőotthonban élő, tanköteles korba lépő gyermeknél vég
zett vizsgálat eredményei alapján megállapítást nyert /kizá
rólag csak a témámhoz kapcsolódó megállapítások/.
Érzelmi állapot:
- erősen tükrözi a korábbi környezetben átélt károsodá
sokat ;
- alig található érzelmileg kiegyensúlyozott;
- motoros nyugtalanság az esetek 41,5 %-ában;
- félénk, szorongó magatartás az esetek 47 %-ában;
A szociális érettség:
- legfeltűnőbb a kontaktus-keresés kiegyensúlyozat
lansága felnőttel, gyermekkel egyaránt;
- többségüknél megkésett szociális érettség;
- nem elég önállóak a játék és munkatevékenység terve
zésében, szervezésében, végrehajtásában;
- az életkornak megfelelő tartós együttműködésre alig
képesek;
a gyermekek 33,5 %-val nehezen vehető fel a kapcso
lat;
- gyakoriak az egyéni, magányos játékformák;
- nincs egyszemélyhez fűződő szoros kapcsolat;
- a másokkal való közlés lehetősége igen gyenge /nincs
módja beszámolni élményeiről másoknak/;
- nagymértékű lemaradás a beszédfejlettség terén is,
amely mind tartalmi, mind formai vonatkozásban megmu
tatkozik /77 %-nál mutatkoztak artikulációs zavarok,
9,5 %-nál dadogást regisztráltak/;
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- közösségbe való beilleszkedésük nehézkes.
A kapcsolatteremtő képesség kifejlődésének jellegzetes
életkori szakasza a serdülőkor, amelyben a képesség kifejlő
déséhez kapcsolódó mozgatóerők sajátságos szerephez jutnak.A
párválasztás és egyéb felnőttkori kapcsolatok megalapozásá
nak korszakában általában megnő a kapcsolatteremtés és az
ezzel kapcsolatos konfliktusok szerepe. Jelzi ezt a fokozott
instrospekció, s például olyan formák kedvelése, mint a nap
ló, a levél, amelyek éppen a kapcsolatteremtés személeti és
kifejezésbeli jegyeinek gyakorlására, formába öntésére adnak
alkalmat /Kapitány, 1989/.
Buda /1978/■szerint a serdülőkorig a társkapcsolati történé
sekben töretlenül és egyenletesen folytatódik a nem verbális
kommunikáció gyakorlásos tanulása, tehát az anya-gyermek
kapcsolatban, majd a kisgyermek-kori azonosulások során meg
kezdett folyamat. A serdülőkorral együtt azonban űj szükség
letek lépnek be. A személyiség számára hirtelen, ugrásszerű
en különösen fontossá válik az a kép, amelyet másokban kelt,
belép az Én felnőttes szabályozási rendszere a viselkedés
szabályozásába és ez átmenetileg megváltoztatja az emberi
kapcsolatok szerveződését.
Jegyei:
- a figyelem jobban ráirányul a tudatos konvenciókra,
a társadalmilag értékes megnyilvánulásokra és visel
kedésformákra ;
- a társkapcsolatok jobban igyekeznek idomulni kultu
rális sablonokhoz /a barátság, az együttjárás, a sze
relem kulturális mintáihoz/.
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A serdülőkor éppen ezért a nem verbális érzékenység csökke
nésének a kora. Új és új emberi kapcsolatok sora kell ahhoz,
hogy ebben a képességben,azután a későbbiekben fejlődés kö
vetkezzen be.
Serdülőkorban azonban az empátia képessége
fejlődés megy végbe,

olyan gyors,

terén is gyors

hogy ugrásszerű fejlődés

benyomását kelti. E korban az egyenrangú kortárskapcsolatok
jelentkezése több ösztönzést ad az empátia használatára és a
gyakorlat során a képesség gyorsabban bontakozik ki.
Az ifjúkorban fejeződnek be a szakmunkásképző és közép
iskolai tanulmányok és több fiatalnak lehetősége nyílik a
felsőoktatásban.való részvételre. A felsőoktatási idő /3-5
év/ a személyiség érésének az utolsó nevelési szituációban
töltött szakasza. Ebben az életszakaszban a kapcsolatterem
tési és-tartási képesség egy meghatározott szintre már ki
fejlődött, amely érzékelhető a hallgatók viselkedésében je
lentkező egyéni eltéréseikben is. Ezek a különbségek a hall
gatók életének szinte minden területén megmutatkoznak /az
órákon, a tanár-hallgató viszonyban, a közösségi rendezvé
nyeken, a társas kapcsolatokban, a párválasztásban stb./. Az
adott szintet elért képesség az ifjúkorban és az ezt követő
életszakaszokban is változik a személyiségfejlődés velejáró
jaként, azonban a változás /fejlődés, visszafejlődés/ már
lényegesen lassúbb ütemű a korábbi életszakaszokban tapasz
taltaknál. Ebben az életszakaszban döntően a már elért ké
pességszint megszilárdulási folyamatai dominálnak.
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3.2. Kapcsolatteremtés és-tartás a felnőttkorban

A

korai

felnőttkor

szocializációs

feladatai

csaknem

tisztán társadalmi jellegűek. E kor egyik szocializációs fe
ladata a munkahelyi beilleszkedés.
A fiatal számára igen fontos a lakáskérdés megoldása.Nyil
vánvaló, hogy jelentékeny erőfeszítésre van szükség ahhoz,
hogy a fiatal felnőttek az egzisztenciateremtés további fe
ladatainak megoldásához hozzáfoghassanak. Közülük megemlítem
a

párválasztást

és

az

ezzel

összefüggő

családalapítást.

Ezeknek a szocializációs feladatoknak a megoldása nem igen
tűr életkori halasztást. Bizonyos életkoron túl igen nehezen
megoldható feladattá válik; ez magyarázza társadalmilag va
lósággal kényszerítő jellegét.
A felnőttkor általában a társadalomba való stabil beil
leszkedésnek, az egyéni célok megvalósításának időszaka. Ek
kor bontakozik ki a szakmai pályafutás, s vele együtt fejlő
dik

a

foglalkozási

szerepmagatartás.

A sikeres

munkahelyi

beilleszkedés és a családalapítás igen alkalmas stabil élet
módbeli szokások kialakítására, s ezek tovább szilárdítják a
meglévő személyiségstruktúrát.
A felnőttkor szocializációs feladatai az életszínvonal eme
lésére és állandósítására, a gyermekek pályafutásának és to
vábbi sorsának elrendezésére csoportosulnak. Személyiségjellemzője továbbá a stabil életmódbeli szokások kialakítása
és fenntartása, a viselkedési sajátosságok megszilárdulása,
viszonylag merevvé válása.
Felnőttkorban az empátiás képesség nagyjából állandó, vagy
csak keveset fejlődik.
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"Az élettapasztalatok is az empátiás fejlődés irányába hat
nak. Sajátos módon azonban nagyon sok ember pszichológiai
fejlődése megreked, az emberi kapcsolatok bizonyos szintjén
túl haladni nem képes, az élet előrehaladásával az új emberi
relációkban csak a régi sémák ismétlődése és a régi konflik
tusok újratermelése következik be" /Buda, 1978/.
A késői felnőttkorra általában a szülők egyedülmarad
nak. Ingerlékenyebbé, hangulatilag labilissá válnak, ami
családi körben és a munkahelyi környezetben is érzékelhető.
A nyugdíjazással évtizedek során kialakult és megszilárdult
életmódbeli szokások válnak feleslegessé, az egyén elveszti
munkaköréből adódó társadalmi státusát, kapcsolatainak je
lentős részét. Egészen új szerepmagatartást kell kialakíta
nia .
Az időskor aktuális szocializációs feladata a nagyszü
lői szerep kialakítása, kidolgozása és gyakorlása is. Ebben
a

korban

esedékes

szocializációs

társadalmi kapcsolatrendszer,

probléma

a

megváltozott

az anyagi és személyi körül

mények átalakulása és az élet utolsó éveit jellemző esetle
ges magányos életvitel kialakítása.
Az öregedés általában kifejeződik a kognitív folyamatok las
sú merevedésében, a fantáziaélet szűkülésében, ez tehát az
empátia képességének stagnálási, vagy visszafejlődési kor
szakának is tekinthető bizonyos esetekben.
Gyakorta megnő a kapcsolatteremtési szándék és cél jelentő
sége, aránya az elmagányosodás korában, idős korban. Számos,
addig zárkózott ember ekkor szívesebben és gyakrabban beszél
magáról és igen gyakori az a kapcsolatteremtési célnak meg-
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felelő reakció is, hogy minden környezeti megnyilvánulást
magukra vonatkoztatva értelmeznek. A képesség azonban - fő
leg azoknál,akik úgy értelmezik,hogy idős korukban már auto
matikusan járnának nekik a kapcsolati megerősítések - ál
talában csökken /Kapitány, 1989/.

3.3. A család hatása a kapcsolatteremtésre

A család társadalmi funkciói közül legfontosabbnak a
szocializációt tekintjük. A család életmódja /tapasztalat,
tevékenység és normarendszere/ igen jelentős hatást gyakorol
a gyermekre. A család szociális funkciói közül

a kapcso-

latteremtés és-tartás aspektusából kiindulva - kettőt emelek ki. Az egyik az, hogy a család biztosítja az első in
terakciós teret a gyermeknek, azaz itt tanul meg először más
emberekhez viszonyulni, velük valamiféle kontaktust teremte
ni. Ezt azért tartom fontosnak, mert ezeken az elsajátított
magatartásmintákon keresztül tanulja meg a gyermek, hogyan
cselekedjék bizonyos szituációkban, valamint azt is, milyen
beállítottságok szokásosak bizonyos helyzetekben.
A másik, hogy a család tagjai a gyermek első interakciós mo
delljei. Ez a funkció a családi mikrokultúra normarendszeré
nek elsajátítása szempontjából jelentős. A családi együttlétek alkalmával a gyermek - döntően utánzásai - olyan maga
tartásformákat sajátít el, amelyek későbbi élete folyamán is
meghatározottakká válnak.
A

szociális

faktorok elsődleges

közegének a

családot

jelöljük a szociabilitás,reguláció,érzelmi harmónia stb. vo-
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natkozásában /Ritoókné, 1986/. A családnak nagy szerepe van
a szokások kialakításában, a családtagok kapcsolatrendszeré
ben, a környezet és a családtagok viszonyulásaiban. Ez a
szokások elsajátításakor

az utánzással épül be saját visel

kedési rendszerébe.
A családban felnövekvő gyermek minden mozdulatát, reakcióját
a szülők figyelik. Az újszülött gyermek a család központjává
válik. A család harmóniája, később a tágabb szociális kör
nyezet /rokonok, ismerősök, munkatársak/ gyermekkel kapcso
latos reakciói határozzák meg a gyermek érzelmi fejlődését.
Ha a család olyan, hogy szeretettel, megértéssel, vidámság
gal veszi körül a gyermeket, akkor könnyen oldódik, nem fog
ja kerülni az embereket. Feltehetőleg nyitott lesz a környe
zetéhez .
A család szempontjából a jó kapcsolatteremtési

és-tartási

képesség kifejlődésének alapvető feltétele, hogy a család
biztosítsa a gyermek harmonikus személyiségfejlődését, a
szülők biztosítsák a gyermek felé irányuló szeretetteljes
bánásmódot, sok egyéni foglalkozást, ugyanakkor a család po
zitív érzelmi környezetében legyen jelen

- a valóság egy

kedvű értelmezése helyett - a megfelelő humor, vidámság.
Kapcsolatszegény,/befeléforduló/ zárt családok esetében
a gyermek nem kapja meg, nem lesz részese azoknak a viszo
nyulásmódoknak, amelyekre a társadalmi életben szüksége len
ne. A kapcsolatszegény családok általában nem,vagy csak igen
ritkán hívnak látogatókat /a tágabb szociális környezetet
szinte "elzárják" maguktól/.
Ezek a családok ritkán mennek közösségekbe, rendezvényekre,
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vendégségbe, gyanakvóak mások iránt, megjegyzéseket /döntően
negatívat/ tesznek a környezetükben élő személyekre.
A kapcsolatteremtési

és-tartási képesség elvárható

szintjének kifejlődését hátrányosan befolyásoja a szülők ne
velési képtelensége, nevelési alkalmatlansága, nemtörődömsé
ge, a rossz lakás vagy anyagi körülmények és a primitív, in
gerszegény családi környezet. Negatív irányban befolyásoló
tényezők, a durva családi légkör, /kiabálások, veszekedések,
félelemkeltő légkör, durva bánásmód/ a széthullott család
és az alkoholista szülők.
A képesség kifejlődésére hatással van ezenkívül a gyermek
nem megfelelő ellátása, rendszertelen táplálása, orvosi ke
zelések, védőoltások elhanyagolása, a szülők és gyermekek
közötti nagy távolságtartás és a tágabb családi környezet
negatív érzelmi atmoszférája.
A gyermek fejlődésével foglalkozók már régóta tapasztalják,
hogy minél korábban kerül ki családjából a gyermek, annál
nagyobb a valószinűsége annak, hogy fejlődésében zavarok
lépnek fel. Ilyen esetben szociális érettsége lassúbb ütem
ben halad mint a családban élőknek és később válik iskola
éretté is.
A családot nélkülöző gyermekeknél döntően az alábbi terüle
teken mutatkozik fejlődési lemaradás:
- mozgás /főleg a manipuláció ügyetlensége, illetve a
grafomotoros készség fejletlensége/;
- beszéd /gyakori a megkésett beszédfejlődés, szűk a
szókészlet, artikulációs zavarok, stb./;
érzelmi akarati élet.
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Az utóbbi másfél évtizedben nagyon sokan vizsgálták a ski
zofrének családját, valamint azokat a kóros szerkezetű,
kapcsolatrendszerű családokat, amelyekben a gyerekek kedve
zőtlen érzelmi körülmények között fejlődnek. Arra a követ
keztetésre jutottak, hogy lehetséges a gyermeki személyiségfejlődésnek sajátos károsítása a nem verbális kommunikáció
képességének síkján és hogy ennek a károsításnak igen hát
rányos a hatása felnőttkorban. Ha az apa és a családi kör
nyezet a gyermek iránt kevés pozitív érzelmi vonást, szeretetet és sok elutasítást, negatív emóciót tartalmaz, a nem
verbális kommunikáció képessége nemcsak nem fejlődik ki kel
lően, hanem még különleges ellentmondás hordozója is lesz. A
kisgyermek később visszavonul, vagy maga is negatív érzelmi
reakciókat ad /Buda, 1978/.
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4. A KAPCSOLATTEREMTŐ ÉS- TARTÓ KÉPESSÉG

Az ember és a természet közötti viszonyban kiemelt je
lentősége van a "homo socialis" kapcsolatteremtési törekvé
sének. A teljes magány, az emberi létezés egyik legfőbb ta
gadása. Azoknak az embereknek is, akik valamilyen okból ki
folyólag magukra maradnak,
kötődés.

azoknak

is alapszükséglet ez a

/Nem mindig élő emberhez,

lehet már elhunytakhoz,

képzeletbeli személyhez,
tokhoz,

természetfeletti személyhez,

álla

tárgyakhoz stb./ A kötődés természete szerint sze

mélyes, az ember is személyét /nem szerepeit/ fordítja a má
sik felé, ugyanakkor visszajelzéseket is vár attól.
A hétköznapi élet egyik legfontosabb és legmeghatározóbb
jelensége az a történés, amely lehetővé teszi, hogy az embe
rek egymás közötti kapcsolatai megszülethessenek. A szociá
lis interakció befolyásolja a viselkedést, s meghatározó az
általános motivációs szint tekintetében is /Csepeli, 1989/.

4.1. A kapcsolatteremtő képesség kialakulása

A kapcsolatteremtés az együttműködéstől -feltehetőleg a
legmagasabb

rendű

emlősöknél

tapasztalt

kontaktusokból

fejlődött ki és akkor következett be,amikor közös céllá,tár
sadalmi szükségletté vált az egyének személyes kapcsolódása.
A közösség a csoportban élő állat számára is létfeltétel, az
erő és biztonság forrása, amelyhez hozzáköti magát. Az ember
számára azonban az egyének különválásával egyrészt tudatosul
ez a viszony, nevezetesen az, hogy az egyén erejét és lehe-
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tőségeit a többiektől nyeri. A másokhoz való kapcsolódás az
emberben tudatosan használt erőforrás, eszköz lesz az egyes
ember és a közösség számára, kialakul a közösséghez való
közvetlen kapcsolódás képesség és késztetésrendszere /Kapi
tány, 1989/.
Egyetértve Buda /1978/ felfogásával fontosnak tartom azt a
megállapítást, hogy az emberi kapcsolatok biztosítják a sze
mélyiség legfontosabb szükségleteit, ezek nyújthatják a biz
tonság, a barátság, a szeretet és a szexualitás lehetősége
it. Kellenek az emberi kapcsolatok a személyiség egyensúlyá
hoz és megfelelő működéséhez éppúgy, mint a felnőttkori fej
lődéséhez és integrációjához.
A kapcsolatteremtés szükséglete a környezethatáshoz hasonló
an az ősi társadalom alapvető termelési viszonyaiban gyöke
rezik.
A kapcsolódás társadalmi és egyéni szükségletét éppen a fo
kozatos elkülönülés hozta létre. Jelentősnek ítélem Kapitány
/1989/ megállapítását, mely szerint az individualitás kifej
lődése azonos folyamat az emberi értelemben vett szociabilitás - közösségi kapcsolatigény kifejlődésével. Az egyénben a
társadalmi szükséglettől különválaszthatatlanul jelenik meg
ez a kapcsolatigény, az önmagában másokhoz való odakapcsolódásának /elfogadtatásra/ odanyújtásának igénye. A törekvés,
hogy személyem másoknak fontos legyen, hogy személyemre
szükség legyen, kedveljenek, szeressenek, s a vágy, hogy
kapcsolódhassak, magáért a kapcsolódásért.
A termelés, a munka az egyének között nap mint nap újrater
meli a kapcsolódás, összetartozás szükségletét. Ez a kapcso-
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lódás pedig folyamatosan megerősíti a kapcsolódás képességét
és az összetartozás gyakorlatát.
A kapcsolatteremtésben, mint viszonyulásmódban kifejletlenül
és alárendelten jelen van a többi viszonyulásmód előformája.
Ilyen értelemben a kapcsolatteremtés azt jelenti, hogy min
den emberi viszony a közvetlen kapcsolatteremtésen alapul.
Az őstársadalomtól kezdődően a kapcsolatteremtés viszonyu
lásmódból számtalan új viszonyulásmód fejlődött ki /az egy
másról való gondoskodásból a gondoskodás képessége, a köl
csönös méltánylás képessége, az együttműködés képessége
stb./ .
A kapcsolatteremtés viszonyulásmód alapvetően az uralkodó
viszonyokban gyökerezik, úgy, hogy az élet minden mozzanata
hordozza e viszony elemeit /Buda, 1978/.
A személyes kapcsolatok is kultúrális sémák, amelyeket rész
ben a hagyomány alakít ki és őriz meg, részben eleven és ak
tuális szociológiai erők szabályoznak.
Fontosnak tartom Mead /1973/ elméleti rendszerének azon még
is mely szerint a személyiségnek a másokkal

állapítását

való kapcsolatokon keresztül történő felépüléséből követke
zik,

hogy

a

kapcsolatteremtés

készségének

kialakulása

az

egyén további fejlődésének alapja. A kapcsolatteremtő kész
ség minimuma nélkül társadalomban élő emberré válni lehe
tetlen .
A kapcsolatteremtési készség kifejlődési folyamata többlép
csős, s a készség minimumának megjelenése után az egyéb moz
gatóerők fejlődése közben alakul, fejlődik tovább. Nem ki
zárt azonban a stagnálása, sőt visszafejlődése sem /Kapi
tány, 1989/. A pszichológia különböző irányzataiban alapka-
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tegóriáként jelenik meg a kapcsolatteremtés fogalomkörébe
tartozó több összetevő. Több esetben ezek az összetevők
részletes kifejtésre is kerülnek, mint például:
- a személy érzelmi kötődése /szeretet, gyöngédség/;
- a kapcsolat ténye /társas érintkezés, kapcsolódás/;
- a mások általi elfogadtatás igénye /megértés-viszonzás-elfogadás igénye/.
A kapcsolódás szükséglete alapkategóriaként szerepel. Néhány
példát kiragadva: Sullivan az újszülött-anya kapcsolatban
létrejövő alapszükségletnek nevezi a gyengédség-szükségle
tet .Guilfordnál a társas szükséglet /szociabilitás/ és a ba
rátságosság szerepel. Cattelnél a szociális jóakarat,illet
ve az А-faktor. Allport négy alapvágya között a megértés
igénye, az affiliáció. Másutt kilenc szükségletet sorol fel
és köztük van az érzelmi kötődés is. Rogersnél az énképpel
összefüggő legerősebb késztetés az elfogadás-igény. /Rogers
terápiája ezt a szemléletet alkalmazza páciensével szemben;
csak úgy lehet a terápia eredményes,ha a terapeuta rendelke
zik a kapcsolatteremtés képességével./
Leary az emberi viselkedést meghatározó különböző reakciótí
pusok között tünteti fel a szeretetteljes, illetve a függő,
ragaszkodó reakciótípust. Két fő tengelye közül pedig, ame
lyekre felfűzi a viszonyokat, az egyik a szeretet-gyűlölet
tengely.
A dinamikus lélektan a tárgykapcsolatok fogalmába, a
viszonyulás kategóriájába sűríti ezt a jelenségkört. A gon
dolat kiindulópontja az, hogy a megszületett gyermek számára
a kapcsolatok létfontosságúak, mivel egymagában életképtelen
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és ezek nélkül elpusztulna. Környezetében az első személyek
hez fűződő viszonya /anya, apa, testvérek stb./ létfontossá
gúak, ugyanis mintája marad a további kapcsolatoknak és az
élet során újra és újra ismétlődő mintaként bukkan fel a
személy kötődéseinek történetében /Mérei, 1989/.
Ez, a korai kapcsolatokra mintázódó viszonyulási mód a kö
rülmények hatására később változik, főként az indulati sza
bályozással, de a felnőtté válás szakaszától kezdve nagyjá
ból állandó személyiségvonásként marad fenn.
Vizsgálódásom szempontjából jelentősnek ítélem a Mérei által
megfogalmazottakat, /elméleti és gyakorlati szempontból
egyaránt/ mivel a különböző életkori szakaszokban - mint
látható - a kapcsolatteremtő képesség nem azonos mértékű
fejlődést mutat, kifejlődése szakaszosan történik. A szemé
lyiségfejlődés különböző körülményei és a személy egyéni
adottságai függvényében a kapcsolatteremtő képesség különbö
ző mértékben fejlődik, így felnőttkorra a kifejlődést te
kintve egyéni eltérések, egyéni különbözőségek mutathatók
ki.
A kapcsolatok kialakulásában a kutatók szakaszokat különíte
nek el. Minden szakaszban változik, általában fokozódik az
őszinteség és a személyesség, valamint az érzelmi töltés.
Általában minden szakaszban a kezdeményező kísérletet tesz a
kapcsolat fejlesztésére. Ezt a kezdeményezést a partner el
fogadja, vagy nem.
Az elfogadás akkor következik be, ha ő is átveszi azt a kom
munikációs formát, amelyet a másik kezdeményezett. Ha elhá-
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rítja azt, akkor ez azt jelenti, hogy nem kívánja a kapcso
lat szorosabbra fűzését. Ha a másik kapcsolódási szándéka
fennáll, akkor vagy spontán halad előre a kapcsolat fejlődé
se, vagy pedig a másik veszi át a kapcsolat irányítását.
Előfordulhat olyan helyzet, hogy a kapcsolatkereső törekvés
elutasításban részesül. Ez - szintjétől, határozottságától
függően - vagy tudatosul a személyben, vagy nem.
Egy már kialakult kapcsolat helyzetét döntően ..jellemzi a
kapcsolat hangulata, légköre, érzelmi színezete, a partnerek
kölcsönössége, a kommunikáció élénksége, a nem verbális kommunkációs csatornák harmóniája.
Az emberi kapcsolatok gyűjtőfogalmába sokféle típusú
reláció tartozik. Még nem alakult ki egységes osztályozás
ezekről, ezért csak a szemléletesség kedvéért kívánkozik egy
bizonyos felosztás. Általában elkülönítik a személyes, vagy
intim kapcsolatokat, a hivatalos /formális/ kapcsolatoktól.
A formális viszonyok a forrásai a legtöbb személyes és intim
viszonynak. Ez abból fakad, hogy az emberek kapcsolatlétesítési törekvései igen erősek és ha az érintkezések gyakorib
bakká válnak, akkor a jó ismerősi személyesség valószinűsége
igen nagy /Buda, 1978/.
Az, hogy valaki milyen kapcsolatban van környezetének
tagjaival, milyen jellegzetes kötődési formákban él, erről a
személy kontaktusképessége nyújt támpontot. Ez a kötődési
mód a személyiség szerveződési színvonalától függ, s része a
személyiségképnek.
A kontaktusképességen belül Mérei /1989/ a kapcsolatkészsé-
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get, a kapcsolódási igényt, a kapcsolódási minőséget és az
érzelmi stabilitást hangsúlyozza.
A kapcsolatkészség azt jelenti, hogy a személy készen áll
a kapcsolódásra, de nem mutatja meg ennek működési mérté
két, aktivitását. A kapcsolatkészség csupán a felvételi
nyitottságot jelzi, a kapcsolati aktivitást nem tükrözi.
A kapcsolódási igény több, mint a kapcsolatkészség, aktív
kereső kapcsolatigénylő feszültség. Azt jelzi: a személy tö
rekszik is arra, hogy olyan kapcsolatot keressen és alakít
son ki, amely megfelel érzelmi szükségleteinek. /А kapcsola
ti igényben mutatkozó aktív kereső feszültség viszont semmit
sem mond nekünk arról, vajon milyen a személy kapcsolati vi
selkedése. /
A kapcsolódás minőségét az szabja meg leginkább, milyen a
személy decentrálási készsége, empátiája, a kapcsolat teher
bíró szilárdságát pedig az érzelmi stabilitás mértéke hatá
rozza meg.
A Decentráció -Piaget téri tájékozódási kísérletének nyománaz a viselkedési mód,

amelyben a gyerek bele tudja magát

élni a másik helyzetébe, s így viszonyulása egyben viszonyí
tás is. Ez a beleélési készség lassan és későn alakul ki. Az
iskoláskorban érlelődik meg. A 9-lo éves kortól kezdve re
gisztrálható az a képesség, hogy beleéljük magunkat a másik
helyzetébe és a döntésnél a másik nézőpontját is mérlegelni
tudjuk. A decentrálás a viszonyulásnak egyik fontos össze
tevője, amely nélkül a másik szempontjának a megértése nem
volna lehetséges. Feltétele,

hogy a személy mint egy pár

nak, illetve egy kiscsoportnak a tagja bele tudja élni ma-
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gát a másik, illetve a többiek nézőpontjába.
Az érzelmi stabilitás az érzelmi megbízhatóság kifejezése.
Az új és új társas ingerekre könnyen reagáló személy érzel
mileg csábithatóbb. Ilyen az extravertált, /kifelé forduló/
a külső ingerekre fogékonyabb személyek egy része, főként
azok, akiknél a belső kontroll nem elég erős fékező erő a
csábítás kihívásai ellen. Kapcsolatkészségük így szükségkép
pen labilitással jár együtt.
Jellemzői:
- az új társas ingerekre könnyen reagálnak;
- adott kapcsolatot könnyen bontanak fel egy má
sik, új kapcsolat kedvéért;
- aki a kötődéseiben csalódott, kapcsolatában
frusztrált és érzelmileg már eltávolodott part
nerétől .
A stabil érzelmi kötődés nem mond ellent a kapcsolati érzé
kenységnek, hanem a kötédési megbízhatóságot mint személyi
ségvonást jelzi, amely az érzelmi érettség mutatója. Kötő
déseink színképét, vonzásaink és választásaink változatossá
gát a szabad és a lekötött érzelmek viszonya, alakulása és
kapcsolódásaink minősége tükrözi. Az érzelmi stabilitás ké
pessége a személyiség kötődési jellemzője, ez a felelősségvállaló, elkötelezett, "talpig nehéz hűség" képessége.
A komplex kötődést és társas alkalmazkodást magában foglaló
szociabilitás mutatórendszerei:
a., A szociális képesség: Meghatározása azon a feltevé
sen alapszik, hogy létezik egy sajátos szociális intelligen
ciatípus, a viszonyulásnak, az értelmi beállítottságnak, a
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valóságérzéknek olyan készségszintű egysége, amely elsődle
gesen társas viszonylatokban nyilvánul meg. Akik ehhez a tí
pushoz tartoznak, azok jobban érvényesítik készségeiket a
társas térben, képesek a közösségek összefogására, szervezé
sére, együttesek vezetésére, tagjaik megértésére. /Thorndike
által meghatározott társas intelligencia./
Ewald Bohm szerint a fejlett szociális képesség esetén a
mentális alkalmazkodás optimális mértékű, a valóságérzék
adekvát és kibontakozott, adott az emberi dolgok iránti ér
deklődés, együttérzés, a másikra ráirányulás és odafordulás készsége. Ezek hiánya alacsony szintű szociabilitási készségekkel jár. A személy egoista beállitottsággal,
a külvilággal szemben védekező elhárítással "pótolja" a
a társas készségek fogyatékosságát. Bizonyos esetekben az
érdeklődési igény adva lehet, de a konfliktusok elfedik, pl.
neurotikus érzelmi zavar akadályozza a megnyilatkozást.
b., Társas helyzet: Ez a nézet /Szakács, 197о/ a társas
pozíciót, a közösségben elfoglalt helyet és a társas haté
konyságot tekinti a szociabilitás mutatójának.
Szakács szerint a szociabilitás összetevői a magas indulati
feszültség, a mentális fékek, a kathexis /kapcsolódás, ér
deklődés, decentrálás/.
A személyiséget tehát ebből a nézőpontból az teszi szociabilissá, hogy a kathexis-készség és a mentális fékek op
timális működése mellett magas szintű indulati feszültségben
éi, ugyanakkor fékrendszere nem csökkentette indulati hőfo
kát és szenvedélyszintű érzelmei nem lazították fel fék
rendszerét. Ugyanez a mutatórendszer a szociabilitás szem-
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pontjából a negatív jegyeket is összesíti. Ezek a közösségi
beilleszkedést gátló vonások a fokozott szenzitivitás, az
érzelmi orientációhoz viszonyítva paradox kötődési viselke
dés és az indulati élet féktelensége.
Ez a mutatórendszer mind az ellenőrző vizsgálatok so
rán, mind a klinikai gyakorlatban bevált;adataiból a szociabilitásnak a személyiségháttere /kathexis, mentális fékek,
indulati hőfok mint pozitív - szenzitivitás, paradoxia, in
dulati fékezetlenség mint negatív vonások/ értelmezhetők.
c., Etikai szociabilitás: Neiger /idézi Mérei, 1989/
feltevése szerint néhány jellemző alapján támpontot kapunk
arról az etikai magatartásról, lelkiismereti beállítódásról,
amely a szociabilitás személyiséglélektani meghatározásának
a körébe tartozik. Neiger értelmezési támpontjai:
- Feszült indulati élet, magas hőfok, lelkiismereti ér
zékenység az életvezetésben.
- A személy beállítódása, viszonyulásmódja, mely egya
ránt irányul a külső, társas mező felé és saját világa felé,
amely lehetővé teszi mind a kötődést, mind ennek azonosításos, szocializált feldolgozását.
- Jó színvonalú önszabályozó képesség, stabil fékrend
szer, megfelelő önismereti nívó. Ez valószínűsíti a decent
ralizációs szempontú viszonyulást, amelyet a csoportalkal
mazkodás megkövetel.
Kapitány /1989/ a kapcsolatteremtés és-tartás kialaku
lási folyamatában a kapcsolatteremtés szándék,a kapcsolatte
remtés-készség és a kapcsolatteremtési cél fogalmakat külö
níti el.
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Kapcsolatteremtési szándék az egyes embernek az az igénye,
hogy magát mint indivídumot, mint személyes akaratát, érzel
mekkel, gondolatokkal, sajátos élettel rendelkező lényt má
sokhoz odakapcsolja. /Az egyén szubjektivitásának az objek
tivitásba való bekapcsolása, a mások általi elfogadtatására
tett kísérlet./
Kapcsolatteremtés-készség annak kinyilvánítása, hogy a kap
csolatteremtésben elvárt normáknak meg tudunk felelni, va
gyis, hogy képesek vagyunk magatartásunkat ezek szerint ala
kítani. /Itt a készség fogalom jelentésköre nem azonos a
pszichológiában használt jelentéskörrel. Lényege, hogy az
ember kész egy külső elvárásnak megfelelni, azt belsővé ten
ni, hajlandó kielégítésére, s e hajlandóság mozgatja csele
kedeteit.
"A készség szónak van egy másik jelentése is, a hajlandóság.
Az ember készségeinek fejlesztése ugyanis az alkalmazkodóké
pességét is fejleszti, de ez nem jelenti egyszersmind az al
kalmazkodóképesség fejlődését is. Ez utóbbi már motiváció,
jellemvonás kérdése, azt jelenti, hogy az illető készséges,
azaz hajlandó is alkalmazkodni" /Rókusfalvy, 1981/.
Kapcsolatteremtési cél aki /ami/ felé a meghatározott kap
csolat irányul, annak kijelölése, hogy kihez /mihez/ szeret
nénk kapcsolódni. A célkijelölés a szubjektum oldala az ak
tív valóságból a szubjektivitással való összekötése, szubjektivizálás. Az a fajta figyelem hordozza, amellyel re
gisztráljuk, hogy a másik léte, cselekvései, tulajdonságai
hogyan érintenek bennünket.
A kapcsolatteremtési készség mértéke döntően attól függ,
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hogy kivel szemben alkalmazzuk. Vannak olyanok, akikkel
szemben egyáltalán nem alkalmazzuk, más esetekben szívesen,
intenzíven.
Mint mozgatóerőnek ennek is van az alkalmazó személyre jel
lemző mértéke és itt is ennek, valamint a kapcsolatteremtési
szándéknak és célkitűzésnek az arányaitól függ, hogy a kap
csolatteremtés tekintetében egyensúly van-e a személyiség
ben .

4.1.1. A jó kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képességű
személy

"Ha valaki a formális kapcsolatokban nem eléggé ügyes,
nemcsak ellentétei támadnak, de nem is válnak ezek a kapcso
latai intimekké, a személyiség magára marad. Az ilyen ember
az alkalmi emberi érintkezésekben sérülhet, sok meghiúsulást
szenvedhet el és ez önértékelését nagyon leronthatja" /Buda,
1978/.
Interakciós taktikákként jelöli meg a kedvességet, ami azon
ban nem azonos a sablonos, sztereotip kedvességgel, udva
riassággal, hanem mindig a személynek és egyedi helyzetnek
szól.
Fontos a formális kapcsolatokban a másik önérzetének, kí
vánságának ésszerű kiszolgálása, a megbántások elkerülése, a
kellő tisztelet megadása, a kötelező szerénység, őszinteség
a kapcsolatokban /kongruens viselkedés/ és a személyre irá
nyuló megfelelő figyelem.
Mérei /1989/ megállapítja: "A kontaktuskészségnek, a társas
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beilleszkedésnek egyik feltétele a kiegyensúlyozott viszony
az életben mozgó tekintélyszemélyhez, amilyenek a szülők,
tanárok, munkahelyi főnökök, társadalmi és közéleti vezetők,
a kisközösségek elismert véleményvezérlői."
Szerinte a jó kapcsolatkészség megkívánja az érzelmek nyi
tottságát, a készenlétre, felvételre állított kapcsolati an
tennákat, a befogadásra kész érzelmi álllapotot, az érzelmek
és indulatok racionális ellenőrzési képességének jó működé
sét /hogy a kötődésekben ne sodródhasson el a személy/.
Kapitány /1989/ felfogásában a jó kapcsolatteremtő ké
pességű személy biztosítja a rokonszenv elnyerését. Az ilyen
ember "megnyerő", kellemes. Fontos a mások felénk irányuló
ítéleteinek, szándékainak figyelembevétele, a megfelelő
önértékelés, illetve az erre való reagálás. Az elkövetett
hibát gyorsan tudja korrigálni, tud alkalmazkodni az adott
környezet normáihoz. Fontos a viselkedés vezérlésében a tu
dati tényezők hangsúlyos volta és az események tudatos és
tervszerű előrelátása.

4.1.2. A rossz kapcsolatteremtő

A kapcsolatteremtő

és-tartó képességű személy

és-tartó képesség eredményes működ

tetésének alapvető feltétele az adott szociokultúrális kör
normarendszerének ismerete,

mert ezek hiányában a képesség

működtetése nem megfelelő. Ezért igen fontos az adott kör
nyezet normáihoz való alkalmazkodás.
Könnyen kiválthatja tehát környezete ellenszenvét az, aki
ismeri ezeket a normákat, de nem veszi figyelembe, illetve
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aki nem ismeri őket, így alkalmazásaikra is képtelen.
Az érzelmi kötődés képessége Mérei /1989/ felfogásában
a

személynek

az

a

tulajdonsága,

hogy

szeretetkapcsolatot

alakítson ki. E tulajdonságnak két negatív változatát külön
bözteti meg.Az egyik a nárcisztikus érzelmi helyzet,amelyet
az jellemez,hogy a személy érdeklődése önmagára irányul, vi
selkedését az önmagának való tetszés igénye határozza meg.
Indítékai "Én-esek", a másik kedvéért nem vállalkozik kerülő
utakra, nem hoz a másikért áldozatot, a másik szempontjai
alig befolyásolják.
A kapcsolatkészség másik negatív formája az érzelmi közöny,
az alacsony kötődési hőfok, végső fokon az érzelmi elsivárosodás.
Buda /1978/ hangsúlyozza, hogy a rossz kapcsolatteremtést
és-tartást alkalmi tényezők is zavarhatják. Ilyenek például
a személyiség magánéletéből adódó indulatok, problémák, fe
szültségek, gondok, indiszpozíciók. Más esetben a nagyobb
megterhelésből származó szituációk /pl. túlzott munkahelyi
megterhelés/ a rossz szervezeti légkör vagy ellentétek, fe
szültségek a már kialakult kapcsolatokban.
Nagy
törekvése,

valószínűséggel

kudarcosak

ha a reflektált önkép,

a

kapcsolatteremtési

a másokra való reagálás

képessége a személyből hiányzik /pl. az, hogy észrevegye va
laki, mikor terhes a másiknak a folytonos magunkról beszó
lás . /
Várhatóan sikertelen a törekvés ha a legegyszerűbb, legáttekinthetőbb helyzetekben belegyalogolunk embertársaink leiké-
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be, ha folytonosan az udvariassági közhelyeket ismételgetjük
vagy a kapcsolatban mindent magunkra vonatkoztatunk stb.
Erős kapcsolatteremtési szándék kifejeződésekor felsza
porodnak az "Én-re", elsősorban az Én belső történéseire,
érzéseire utaló közlések, az egyén olyan cselekedeteiről
szóló beszámolók, amelyek különösen jellemzőek erre a szub
jektív Én-re.
A kapcsolatteremtési szándékhiány megvonásának a jele, ha
a személy nem beszél magáról, illetve kerüli, hogy magáról,
személyéről kelljen szólni.
A kapcsolatteremtési cél esetében a személy önmagára vonat
koztatása alapulhat - a képesség működtetésétől függően helyes, illetve téves ítéleteken.
A gyenge kapcsolatteremtésű személy nem tudja jól felmérni
mások megnyilvánulásainak valódi jelentését. Az erős kapcso
latteremtési cél törekvés jegyében magára vonatkozónak te
kint olyasmit is, ami tőle teljesen független, pozitív vi
szonyulásként örül a semleges

vagy negatív jelzéseknek, ne

gatív viszonyulásként sértve reagál a szintén semleges

vagy

éppen pozitív mozzanatokra.
Mindkét forma az "Én-esség" jegyében, annak külső és belső
oldalát megjelenítve működik.

4.2. A kapcsolatteremtő és-tartó képesség struktúrája

A kapcsolatteremtő

és-tartó képesség hierarchikus jellegé

nek, felépítettségének a vizsgálatakor abból célszerű kiin
dulni, hogy az adott tevékenység milyen "résztevékenységek-
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ből" épül fel. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is,
hogy az adott foglalkozás /bűnügyi nyomozói/ képességstruk
túrájába a vizsgált képesség csak egy a többi igen fontos
képességek közül.
Poór /1983/ a pedagógiai képességek sorába - a teljes
ség igénye nélkül - 11 képességet határozott meg.Ezek között
kiemelt szerepe miatt a kommunikációs képességet önálló
elemként jelöli, mivel szerinte: "... a többi pedagógiai ké
pesség is a kommunikációs képesség révén valósulhat meg..."
A kommunikációs képesség részeiként a következőket tekinti:
- kapcsolatteremtő és a kapcsolat-fenntartó képesség;
- a tűrőképesség;
- az együttműködési képesség;
- a meghallgatási képesség;
- a vizuális közlési képesség;
- az empátia.
Saját vizsgálódási tapasztalataim szerint a kapcsolatterem
tő- és tartó képesség - mint képességstruktúra, képesség
együttes , vagy képességnyaláb - nem a kommunikációs képesség
struktúraeleme, hanem épp fordítva; a kapcsolatteremtő- és
tartó képesség egyik struktúraeleme a kommunikációs képes
ség. Az anyag előző részeiben kísérletet tettem a kapcsolat
teremtő- és tartó képesség kialakulásának bemutatására és
már ott is jeleztem, hogy a személyiség kialakulásában, az
emberek egymás közötti viszonyulásában a kommunikáció - el
sődlegesen Mead /1973/ szerint a non verbális kommunikáció,
a gesztus - igen jelentős szerepet tölt be.
Az emberek közötti kapcsolatok filogenetikus fejlődésében is
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a kapcsolat kialakulásának elsődleges feltété az a jelrend
szer, amelyen keresztül a kapcsolat létrejött, de - mint
utaltam is rá - nem önmagáért a kommunikációért, hanem a
kapcsolódásért. Ilyen értelemben tehát a kapcsolatteremtés,
a másikhoz /másokhoz/ való kötődés "eszközeként" jelenik
meg a kommunikáció, mint olyan tevékenységelem, amivel a
kapcsolódási szándék, kapcsolódási igény kifejezésre jut,
realizálhatóvá válik. Nézetem szerint ezt támasztja alá az
ontogenetikus fejlődés kezdeti szakaszában a magzati lét
kialakulását követő anya-magzat kapcsolat alakulása is,
ahol a kapcsolat - a testi kapcsolat sajátos formájában már kialakult, de kommunikációról, vagy metakommunikációról
még nem beszélhetünk. Buda /1978/ az anya-gyermek kapcsola
tának empátiás vizsgálatában a következtéket állapítja meg:
"Ahogyan nő a kicsi, úgy kell az anyának egyre inkább elen
gednie őt magától, úgy szorul háttérbe a testi kontaktus,
mint fő kommunikációs forma..." Buda tehát a testi kontak
tust egy sajátságos kommunikációs formaként jelöli.
A kapcsolatteremtő és-tartó képesség struktúrájának
meghatározásakor különbséget kell tenni a képességegyüttes
két - elkülöníthető

szakasza között. E két szakasz:

- a kapcsolatteremtő képesség;
- a kapcsolattartó képesség.
A kapcsolatteremtő és-tartó képességegyüttes fő egysége
/alapképességei/ közös a kapcsolatteremtésben és a kapcso
lattartásban :
- a kommunikációs képesség;
- az empátiás képesség.
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A különbözőséget a részképességekben találhatjuk meg.
A kapcsolatteremtő képesség részképességei:
- az érzelmi nyitottság képessége;
- a szociális észlelés, a társak pontos megítélésének
képessége;
- a szerepjátszás képessége;
- a meghallgatási képesség;
a másokról szerzett

információk feldolgozásának ké

pessége ;
- a saját viselkedés értelmezésének képessége /önérté
kelés/ ;
- a helyes következtetések kialakításának képessége.
A kapcsolattartó képesség részképességei:
az érzelmi stabilitás /stabil érzelmi kötődés/ képessége;
- együttműködési képesség;
- alkalmazkodási képesség;
- tolerancia;
- irányítás képessége;
- vezetés képessége;
- nevelés képessége;
- motiválás képessége;
- a személyközi befolyásolás képessége;
A kapcsolatteremtő

és-tartó képességstruktúra magában fog

lalja mindkét alapképesség és a felsorolt részképességek
együttesét, természetesen e bonyolult struktúrába tartozó
összes részképesség felsorolása nélkül.
A következőkben a kapcsolatteremtő és-tartó képességstruk-
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túra két alapképességét, a kommunikációs és empátiás képes
ségeket tartom fontosnak áttekinteni a probléma-felvetésnek
megfelelően.

4.2.1. A kommunikációs képesség

A kommunikáció legáltalánosabban közlés, emberek közöt
ti érintkezés, véleménycsere, információk átvitele egy fela
dótól a címzetthez. Az emberek közötti interakció nagyrészt
üzenetek szabályozott cseréjéből, más szóval kommunikációból
áll /Forgás, 1989/.
A nyelv kétségtelenül egyike azoknak a kevés jellemzőknek,
amelyek világosan elkülönítik az embereket más fajoktól.
Ezért jegyezte meg Rubinstein /1964/"....minél kifejezőbb a
beszéd, annál inkább tekinthető beszédnek, nem pedig csupán
nyelvnek, mert minél kifejezőbb a beszéd, annál inkább elő
térbe lép benne a beszélő, annak személye, ő maga."
A kapcsolatteremtésben és-tartásban, a bűnügyi nyomozói mun
ka különböző szituációiban /gondoljunk csak például a tanú,
a gyanúsított, az elkövető és a nyomozói munkát különböző
formában segítők/ az ún. "kommunikációs erőtérben" az "adók"
"vevők" és az érintkezés /információáramlás/ sokféle és bo
nyolult körülmények közötti megvalósulásának folyamatában
milyen komoly szerepe van a kommunikációnak. A példákat
folytatva; a tanuk által elmondottak,az elkövető által beis
mertek vagy elhallgatottak - ezek jegyzőkönyvbe rögzítve bi
zonyítékként kerülnek jogi mérlegelésre és később a szemé
lyes szabadságot érintő ítéletekben realizálódnak - mind,
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mind a kommunikáció különböző síkjain /csatornáin/ zajló in
formációk.
Buda /1978/ megállapítja: "A kommunikációelmélet vizsgálatai
valószinűsítik, hogy az érzékelés rendkívül részletgazdag
képet továbbít a személyiség számára és lényegében személyi
ségen belül dől el, hogy abból mi olyan fontos, hogy tudato
sításra érdemes, vagy mi jut szerephez a viselkedés szem
pont j ából . Különösen érdekes dolog, hogy az érzékelésen át
nagyon bonyolult kommunikációs történések befogadói vagyunk
és magunk is kibocsátjuk a másik felé ugyanezeket a kommu
nikációkat anélkül, hogy ezeknek csak egy töredékével többet
tudatosítanánk."
Az emberi kommunikáció kétszintű folyamat:
- akaratlagos, szándékos kommunikáció /direkt/;
- akarattól független, spontán kommunikáció /indirekt/
/metakommunikáció/.
A rejtett kommunikációs csatornákat együtt nem verbális kom
munikációs módoknak nevezzük azt a tulajdonságukat megragad
va, hogy függetlenek a szótól, a beszédtől.
Buda /1988/ a kommunikáció-elmélet egyik legnagyobb ígéreté
nek azt tartja, hogy a metakommunikativ közlések tudományos
leírásával és rendszerezésével lehetővé teszi azt, hogy eb
ben az eddig szinte észrevehetetlen interperszonális erődrendszerben az emberek tudatosabban eligazodhassanak.
A beszéd minden szintjét a különböző mozgatóerők a maguk
szerkezete szerint befolyásolják. Minél több motívum érvé
nyesül, ezzel párhuzamosan a beszéd szerkesztésének annál
többféle módja mutatható ki a beszédben is /Kapitány, 1989/.
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Amit közlünk, abban mindig közöljük a hozzá való szubjektív
viszonyainkat is. Ez az alapja annak, hogy mozgatóerőink tu
datos és nem tudatos kifejeződései is megjelennek a beszéd
ben /Leontyev, 1979/.
A motiváció egyszerűen tematikusán kerül bele a közlésbe, a
beszélő közli, hogy ezt szeretné stb. Ezekről a törekvések
ről tudjuk, hogy egy részük igaz, mert verbalizálja a közlő
valódi szándékát. Más esetben a közlés megbízhatatlan vagy
azért,mert a közlő nincs tisztában saját valódi érzéseivel,
így szándékai ellenére is hamis képet ad magáról vagy azért,
mert úgy gondolja, kedvezőbb számára ha egyes törekvéseit
elleplezi, másokat pedig valódi jelenlétükkel erősebbnek
tüntet fel.
Rubinstein /1974/ szerint: "...a tárgyi szöveg többé-kevésbé
gazdag, kifejezésteli alszöveggel van ellátva. Az így kelet
kező személyes kontaktus a beszéd értelmét, mint az adott
ember kijelentését határozza meg. A beszédnek ez a személyes
értelme tárgyi jelentések alapjára épül, a beszélő céljaitól
és motívumaitól, valamint azoknak a beszédtartalomhoz való
viszonyától függően azzal megegyezhet, vagy attól eltérhet.
A beszédet kísérő "alszövegekben" megjelennek a beszélő tu
datos szándékaitól független motívumok is. Arra a kérdésre,
hogy a beszéd mely elemei hordozzák ezeket a motívumokat
Kapitány /1989/ a beszéd tartalmát és formáját jelöli meg.
Szerinte az alapvető törekvések kifejezését a szöveg dinami
kájának és szerkezetének jellegében érhetjük tetten.
/Dinamikai tényezők az olyan kifejezéseszközök használata,
amely a szöveget érzelmileg karakterisztikussá teszik.Szer-
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kezeti tényezőkön az olyan kifejezéseszközök használatát ér
ti, amelyek által a beszédegységek egymás mellé helyezése
meghatározott, sajátos, az adott motivációfajtára jellemző,
módon történik./
Buda /1978/ a nem verbális kommunikációs csatornák közül a
mimikát,a tekintetet,a hangszínt és a hangerőt,a beszéd for
mai jegyeit, a kézmozgásokat /gesztusok/, a testmozdulatokat
/testtartások, a kinezika/, az interakcióban a távolságtar
tás /a proxemika/, az érintés és szaganyagokat és az emblé
mákat különíti el.
Forgás /1989/ a nem verbális jelzéseknek öt funkcióját jelö
li meg:
a. A társas helyzet kezelése;
b. Énmegjelenítés;
c. Az érzelmi állapotok közlése;
d. Az attitűdök kommunikációja;
e. Csatorna-ellenőrzés.

4.2.2. Az empátiás képesség

Az empátia Buda /1978/ felfogásában: "...a személyiség
olyan képessége, amelynek segítségével a másik emberrel való
közvetlen kommunikációs kapcsolat során bele tudja élni ma
gát a másik lelkiállapotába.Ennek a beleélésnek nyomán meg
tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat
és törekvéseket, amelyeket a szavakban direkt módon nem fe
jez ki és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem kö
vetkezhetnek törvényszerűen. A megérzés és megértés fő

esz-
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köze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben feli
déződnek a másik érzelmei és különféle szükségletei. Ezt úgy
is ki lehet fejezni,

hogy a személyiség beleéli, mintegy a

másikba vetíti önmagát."
Az empátia minden ember képessége, de nem mindenki és nem
minden helyzetben tudja alkalmazni. A képesség lehet:
- teljes inaktivitásban;
- különlegesen fejlett;
- különleges alkalmakra fenntartott.
Az empátia inaktivitásától a teljes empátiás képesség műkö
déséig terjedő fokozatokat gyakorlással el lehet sajátítani.
Teljes kialakulásához gyakorlat szükséges,ismereteket és más
képességeket kell elsajátítani ahhoz, hogy igazán hatékony
képességgé váljék.
Az empátiás képesség - hasonlóan a kapcsolatteremtő képes
séghez - a gyermekkorban természetes módon nagy, serdülőkor
tól kezdve rejtetté válik, majd általában fokozatosan csök
ken az öregkorig. Leginkább felnőttkorban éleszthető fel,
időskorban azonban már nem reverzibilis ha addig nem hasz
nálták .
Rogers /1983/ megállapítja: "...az empatikus létezési mód
empatikus személyektől sajátítható el...Az empátia megtanul
ható és éppenséggel empatikus légkörben sajátíthatjuk el a
leggyorsabban. A kognitív, illetve élményeken át történő
képzéstől függően a terápiás hatékonyságnak csupán két alap
vető összetevője húzhat hasznot: az empátia és a kongruen
cia."
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Az empátiás képesség két tényezőre bontható:
- A kommunikációs "nyitottságra" a másik ember iránt, a
másik nem verbális kommunikációjának felfogási képes
ségére ;
- A felfogott információk feldolgozásának, tudatosításá
nak a képességére.
Az empátiás képességben igen fontos szerepe van a kommuniká
ciós ügyességnek és az interperszonális kompetenciának
/Argyle, 1985, Cook, 1971/.

4.3. A bűnügyi nyomozói munka és a kapcsolatteremtő és-tartó képesség

A Belügyminisztérium - szociológiai értelemben - a szi
gorúan organizált intézmények sorába tartozik, olyanba, ahol
Buda /1978/ szerint:

"...a szervezet nehéz feladatokat hajt

végre, belülről kevésbé motivált viselkedésformákat kénysze
rít ki az emberekből és ezért több erőt kell összpontosíta
nia a szabályozási akciókba. Ez azt jelenti, hogy a szabály
tól eltérő viselkedésű embert figyelmeztetik hibájára...előírják neki,

hogyan viselkedjen és ez rendszerint a föléren

delt pozícióból történik, parancsszerűen..."
A rendőri munka leírása és az erre támaszkodó követelmény
rendszer nemcsak egyes képességeket érint, hanem központi
jelentőségűvé teszi a rendőr személyiségének, világnézeti,
erkölcsi, műveltségi színvonalának, karakterének, valamint
szociabilitásának vizsgálatát is. Felmerül a kérdés, vajon
beszélhetünk-e általános rendőri hivatásról, vagy munkáról?
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E kérdés nem csak kizárólag a rendőri munka problémája. A
társadalmi élet más területein sem beszélhetünk például ál
talában jogászi vagy orvosi tevékenységről sem, hiszen
annyira másfajta képességeket és személyiségsajátosságokat
igényel az ügyész,a bíró,a vállalati jogtanácsos, illetve a
sebész, a belgyógyász vagy a laboratóriumi orvos tevékenysé
ge is. A rendőri munkával ugyanez a helyzet. Bizonyos, alap
vető, közös sajátosságokon túl az egyes szakszolgálati ágak
egymástól jelentősen eltérő tevékenységformákat, követelmé
nyeket, képességeket és személyiségsajátosságokat reprezen
tálnak .
A bűnügyi nyomozói munkának számos olyan területe van,
amelynek sikeres megoldása a teljes személyiségstruktúra,
nem utolsó sorban az érzelmi reakciók, a karakter és az em
berekkel való bánásmód függvénye. A legjobb képességek mel
lett is kudarcba fulladhat a nyomozó munkája,ha érzelmileg
kiegyensúlyozatlan, indulatilag impulzív, agresszív, vagy
éppen szorongó, ha csökkenten ellenálló a csoportbenyomások
kal szemben, ha nehezen találja meg az emberekkel való
együttműködés megfelelő lehetőségeit, ha rossz emberismerő
vagy kontaktusteremtő, ha túlzottan hiú vagy irreálisan
becsvágyó stb.
A bűnügyi nyomozóvá válás, mint sajátos szakmai aspektusú
személyiségfejlődés, olyan szocializációs folyamat, amelyben
a hallgatónak az intézményes szakképzést követően az adott
belügyi közösségen keresztül kell a társadalom rendszerébe
hatékonyan, alkotó módon beilleszkedni. Több pályáról - így
a nyomozói hivatásról is - elmondható, hogy a pályafejlődés
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soha nem tekinthető befejezettnek.
A bűnügyi nyomozói munka, mint tevékenység alapvető pszichés
terhelése az ellentétes szociális szerepek egyidejű vállalá
sának a nehézségeiből fakad.
A pálya azt követeli, hogy a nyomozó harmonikusan illeszked
jen be a fegyveres testület hierarchikus rendjébe, tekintély
és szabálytisztelő legyen, magasfokú fegyelmezettséget tanú
sítson. Ezzel szemben ha nyomozói munkájában sikert akar
elérni,akkor nagyfokú önállósággal, döntésképességgel, krea
tivitással, a változó helyzethez való gyors alkalmazkodóké
pességgel kell rendelkeznie. A munka speciális jellegét jel
lemzi az is, hogy a nyomozók ismétlődően problémamegoldó
helyzetbe kerülnek. Ez állandó intenzív intellektuális fe
szültségekkel való terhelést jelent. A munkatevékenység a
problémamegoldás különböző lehetőségeinek együttes alkalma
zását igényli. Ehhez verziók felállítása szükséges, amihez
követelményként jelentkezik a gyors szempontváltás és a vál
tozó helyzetekhez való alkalmazkodás képessége.
A munkatevékenység egyértelműen emberi kontaktusokon keresz
tül valósul meg, tehát igen fontos követelmény a szociális
érzékenység is.
A nyomozó szereppartnerei, ellenpozíciói, amelyből az adott
pozícióra vonatkozó szerepelvárások adódnak. Ellenpozíciók a
hierarchia alá- fölérendeltség viszonylatában a szervezeti
hierarchia szerint:
- vezető-beosztott nyomozó;
funkcionálisan:
- nyomozó-sértett;
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- nyomozó-elkövető;
- nyomozó-együttműködő /a felderítést segítő/.
A szereppartnerek közötti kölcsönhatás viszonylatában a nyo
mozó-elkövető viszony nevezhető speciálisnak, bár az elköve
tő fogalom helyett szerencsésebb az antiszociális személyi
ség elnevezést használni. A különbségtétel oka az, hogy az
antiszociális személyiségek egy hányada egyáltalán nem követ
el bűncselekményt, hanem csak kisebb súlyú antiszociális
cselekedetet, magatartást valósít meg, amely nem ütközik a
büntető törvénykönyvbe. Egy másik hányada - aktuális bűnö
zésre csábító környezeti hatások hiányában - még nem köve
tett el bűncselekményt. Személyiségfejlődésének sajátossága
it tekintve azonban erre készen áll, a bűnelkövetés pszicho
lógiai feltételei adva vannak. Ezek az egyének pszichológiai
szempontból antiszociálisak, de jogilag nem bűnözők.
Az antiszociális személyek másik csoportja bűncselekményt
követ el, tehát mind pszichológiai, mind büntetőjogi érte
lemben ők alkotják a tulajdonképpeni kriminális kört /Pop
per, 1973/.
A rendőri - ezen belül a bűnügyi nyomozói munka - főbb kri
tériumai a kapcsolatteremtés és- tartás vonatkozásában a kö
vetkezőkben összegezhetők:
- a szakmai tevékenység,a hivatás közvetlenül emberrel,
emberekkel kapcsolatos;
- a hivatás gyakorlása során az emberi kapcsolatokban
egyenlőség és egyenlőtlenség, konkrétan mellé-, alá
ás fölérendeltségi viszonyok állnak fenn;
- a hivatás gyakorlása a cselekvésalternatívák sajátos
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konfliktuslehetőségével jár, amelynek helyes feloldá
sa csak a jogi és erkölcsi követelményeknek megfelelő
magatartással lehetséges;
- a hivatást teljesítőnek - feladatai megoldásakor nagyfokú kezdeményezésre, önállóságra is lehetősége
van, ez alapján magatartásáért fokozott felelősség
gel tartozik.
A kapcsolat-, illetve viszonyrendszerek főbb helyzetei a kö
vetkezők :
- általános pozícióban a bűnügyi nyomozó és az állam
polgár között emberi, társadalmi és állampolgári jogi
egyenlőség van,egymásnak partnerei /mellérendeltségi,
partneri viszony/;
- a rendőri szolgálat /szolgáltatás/ teljesítésekor az
állam, a társadalom és az egyes állampolgár érdekében
jár el /alárendeltségi viszony/;
- hivatalos, fegyveres személy, aki közhatalmi pozíció
ban van az állampolgárral szemben /fölérendeltségi
viszony/.
A kapcsolatteremtés és- tartás pszichés sajátosságaira jel
lemző az interperszonális kapcsolatok gyors változása és a
gyakori interakciók.
A bűnügyi nyomozói hivatás gyakorlásában - szerepalkalmazása
során - a kapcsolatteremtés és- tartás sajátságos formáival
is találkozunk. /Ez a szociális pályaköröknél gyakran elő
fordul./ A nyomozónak az a választása, hogy kivel alakít ki
kontaktust és kivel nem, az gyakran nem a saját ítéletalko
tásának, érzelmi viszonyulásának stb. függvénye, hanem az
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adott szituációé. Ilyen esetben a kapcsolatteremtés célja
kifejezetten szakmai jellegű, /pl. eredményes ügyfeldolgo
zás, az információk megszerzésének az antipatikus személy a
kulcsa stb./ és a kapcsolatteremtést és- tartást csak az
ügy gyors és hatékony realizálása vezérli.
A bűnügyi nyomozói hivatás gyakorlása során szükséges a nyo
mozóknak az emberi interakciókban meglévő jó képességei. Ha
valaki ezzel nem rendelkezik, nem tudja megfelelően fogadni
a másik viselkedését, akkor elszállnak mellette a másiktól
érkező igen fontos információk. Ha ez kialakul, akkor sugá
roz egy olyasfajta magabiztosságot, egyfajta meggyőződést,
hogy a nyomozó tapasztalatánál, gyakorlatánál fogva ért az
emberek megítéléséhez.

4.4. A Rendőrtiszti Főiskolai képzés sajátosságai

A Főiskolán végzett nevelőmunka célja:harmonikusan fej
lett,

szakmailag felkészült,

szociálisan érett,

hivatástu

dattal rendelkező személyiségek kialakítása.
A nevelési célban megjelölt szociális érettség fogalomkörébe
a következő főbb tartalmi jegyek tartoznak:
- közösségi jellemvonások kialakítása;
- mások helyzetébe való beleélési képesség;
- a körülmények /környezet, munka/ keltette feszültség
elviselésének és kezelésének képessége;
- megfelelő szerepstruktúra a környezeti elvárások tel
jesítéséhez ;
- az emberi kapcsolatok alakítására való igény és ké
pesség;
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- a közösségért kifejtett aktivitás és a közösségben
való alkalmazkodás;
- az önkontrollra való képesség.
A nevelési cél érdekében megvalósítandó feladatok:
- magas szintű szakmai-társadalomtudományi képzés;
- szakmai érdeklődés és érzelmi motiváltság;
- az állampolgári átlagot meghaladó műveltségi szint
elérése;
- humán érdeklődés felkeltése;
- magasfokú szociabilitás elérése;
- önállóság, felelősségvállalás, döntésképesség;
- szocializált érzelmek, az érzelmi reakciók intellek
tuális kontrollja;
- fokozott feszültségtolerancia, munkabírás;
- jó verbális kommunikáció;
- szellemi nyitottság és tanulási képesség;
- produktív problémamegoldás, jó kombinatív képesség;
- rugalmas gondolkodás, a szempontváltás képessége;
- gyors reagálás;
kellő önértékelés.
A főiskolai hallgatók egy része a középiskolát és sorkatonai
szolgálatot letöltve /ez feltétel!/ 2o-22 évesen kezdi meg
tanulmányait. Más részük - ez a jelentősebb, 25-35 évesen már korábban a Belügyminisztériumban rövidebb időt eltöltve
különböző területeken dolgozott.
Életkor, munkatevékenység tekintetében a hallgatók igen he
terogén csoportokat képeznek. Ez a megállapítás vonatkozik a
bűnügyi nyomozó szakon tanulókra is.
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A hallgatók életkorára tekintettel a nevelőmunkában a fel
nőttkorra jellemző specifikus jegyeket kell figyelembe ven
ni.
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5. A KAPCSOLATTEREMTŐ ÉS- TARTÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA

Az eddigiek során áttekintettem a pályátejlődés elméle
ti kérdéseit,ezen belül is az életútszemléletű,a foglalkozá
si szerep-elsajátítást középpontba állító elméleteket. Ezt
követően a képesség fogalmát, a képességek kialakulását,fel
osztását és a képességek hierarchiáját vizsgáltam, majd a
kapcsolatteremtési

és-tartási képesség kialakulását és e

képesség struktúráját határoztam meg.
A dolgozat további részében a főiskolai hallgatók kapcsolat
teremtési

és—tartási képességének vizsgálatával foglalko

zom,amelynek főbb jellemzőit a kialakított hipotézisek és az
ezek alapján megfogalmazott kutatási feladatok segítségével
kívánom bemutatni.

5.1. A kutatás célkitűzése

A bűnügyi nyomozók képzése során igen fontos kérdés az,
hogy a lehetséges mértékben feltárjuk a hallgatók személyi
ség-tulajdonságait, és a hivatás ellátásához legfontosabbnak
ítélt képességek szintjét, hiszen ezek jelentősen megha
tározzák a nevelés-képzés folyamatát. Ez a gondolatsor in
dított arra, hogy a hivatás gyakorlása szempontjából fon
tosnak ítélt egyik képességet a kapcsolatteremtő és-tartó
képességet válasszam vizsgálataim tárgyává.
Hipotézisem alapján a vizsgált hallgatók kapcsolatteremtő
és-tartó képességmutatói nem helyezkednek el széles skálán,
mivel a tanulmányok megkezdése előtti pályaalkalmassági
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vizsgálaton - a vizsgálat ugyan erre a képességre nem irá
nyult, de itt sem lehet figyelmen kívül hagyni - egyfajta
szelektálás a jelentkezők esetében már megtörtént,amelynek
eredményeként -elvileg- az alkalmatlanok nem kerülthettek
felvételre.
Feltételezésem szerint a képzés során - amely nem ad a szük
ségesnek megfelelő hangsúlyt e képesség fejlesztésére - vál
tozás nem következik be,amennyiben mégis, az elsősorban a
spontán hatások és nem a képzés következménye.
Mindezek figyelembevételével kerestem választ arra, hogy a
hallgatók:
a. milyen mértékű kapcsolatteremtő

és-tartó képesség

gel rendelkeznek;
b. e képességük mennyire differenciált;
c. a főiskolai tanulmányaik során milyen irányban vál
tozik e képességük;
d. milyen módszerrel /módszerekkel/ fejleszthető a kap
csolatteremtő és-tartó képességük.
A kutatás pszichológiai és pedagógiai aspektusból elemzi a
vizsgált hallgatók képességszintjét, remélve, hogy a vizsgá
lat eredményei alapján a képzés szempontjából megragadható
lesz a kapcsolatteremtő

és—tartó képességszint.

5.2. Kutatási feladatok

A kutatási feladatok a hipotéziseknek megfelelően a kö
vetkezőkben fogalmazhatók meg:
a. A kapcsolatteremtő és-tartó képesség általános jel-
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lemzése, a képességek rendszerében elfoglalt helye,
e képességstruktúra összetevőinek meghatározása,
b. Az előzőek figyelembevételével adekvát diagnoszti
kai eszközök összeállítása a vizsgált problématerü
let feltárásához.
c. A vizsgálat lebonyolitását és az eredmények értéke
lését követően a kapcsolatteremtő és-tartó képesség
fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározása a
főiskolai szintű képzés figyelembevételével.

5.3. A vizsgálat módszere

A vizsgálati módszer kiválasztása döntően függ a vizs
gálat céljától. A vizsgálat fő célja a főiskolai hallgatók
kapcsolatteremtő és-tartó képességének a megismerése volt.
A transzverzális vizsgálati eljárás során olyan széles sáv
ból nyílt alkalom a mintavételre, hogy annak adataiból
megnyugtató következtetések vonhatók le a

képességstruk

túrára és a hipotézisben megfogalmazottak mérésére vonat
kozóan .
A vizsgálati eszközök:
- IV faktoros Szociális intelligencia teszt
Kontaktusteremtés kérdőív
- exploráció

5.3.1. A IV faktoros Szociális intelligencia teszt

A

szociális

intelligencia

kifejezést

Thorndike

már
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1920-ban használta.

A szociális

intelligenciában mutatkozó

egyéni különbségek mérésére tett első kísérleteket azonban
nem koronázta siker.
Guilfordnak /1977/ sikerült elkülönítenie egy szociális in
telligencia dimenziót: a viselkedésfelismerést. Ezt méri a
IV faktoros

Szociális

intelligencia

teszt.A SZÍT /a teszt

rövidítése/ által mért képességek összességükben nagy való
színűséggel

fedik azokat a

érzékenységnek,

empátiának,

fogalmakat,
a másik

melyeket

ember

szociális

észlelésének

és

talán azt is, amit intuíciónak nevezünk.
Mivel a bűnügyi nyomozói hivatás képességsturktűrájának
egyik alapképessége a vizsgált kapcsolatteremtő és-tartó
képesség - ez pedig a szociális érzékenység, szociális
érettség, empátia, szociabilitás, szociális intelligencia
stb. fogalomstruktűrák alapeleme is - a SZÍT által mért vi
selkedésfelismerés dimenzió és az ebben szerepet játszó 4
szociális intelligencia faktor alapján a SZÍT látszott a
legmegfelelőbb vizsgálati eszköznek a képességstruktúra
vizsgálatában.
A SZIT-re dr. Helembai hívta fel a figyelmemet, a tesztet és
a teszttel kapcsolatban magyarul megjelent anyagokat, közöt
tük Sullivan és Guilford teszthez csatolt kézikönyvét
dr. Herskovits bocsátotta rendelkezésemre.
A személyközi viszonyoknak tulajdonított fontosság, a másik
ember észlelése, a másik ember megítélése, mindezek igen
fontos tényezői az emberi kapcsolatoknak.
Guilford szerint a IV Faktoros Szociális intelligencia teszt
olyan eszköz, mellyel a másik ember viselkedésének megérté-
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sére való képességet mérjük, azaz azt a képességet, melynek
segítségével megértjük a másik ember gondolatait, érzelmeit
és szándékait.
Guilford hipotézise szerint a szociális intelligencia sok
intellektuális képességet foglal egybe, ezek közül egyik ké
pesség a viselkedésfelismerés, amelyet a következő 6 faktor
méri :
a. A viselkedési egységek felismerése, azaz a kifejezési egységek megértésére való képesség:arról a képes
ségről van itt szó,melynek segítségével egy jól kö
rülhatárolt, vagy jól csoportosított információt adó
viselkedésbeli

kifejezést

kontextusától

el

tudunk

különíteni.
b. A viselkedési osztályok felismerése, azaz egy infor
máció-együttes /kifejezések vagy szituációk/ közös
tulajdonságainak felismerésére való képesség.
c. A viselkedési kapcsolatok felismerése, azaz két információ-elem közötti kapcsolat felismerésére való
képesség.
d. A viselkedési rendszerek felismerése, azaz az információ struktúrájának és szerveződésének felismeré
sére való képesség.
e. A viselkedési transzformációk felismerése, azaz annak felismerésére való képesség, hogy egy információ
különböző kontextusokban különböző értelmet nyerhet.
f. A viselkedési implikációk felismerése, azaz az arra
való képesség, hogy adott információk alapján előre
lássuk például egy szituáció következményeit.
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Guilford kísérleti tesztkészlete több mint 4o tesztet tar
talmazott. Faktoranalízis segítségével bontakoztak ki azok a
tesztek, amelyek végülis a legalkalmasabbnak bizonyultak a
viselkedésfelismerési faktorok mérésére. így alakult ki a 4
izolált faktor.
A Szociális intelligencia teszt faktorai
A tesztek négy viselkedésfelismerési képességet mérnek: az
osztályok, rendszerek, a transzformációk és a viselkedési
implikációk megértésének képességét.
SZÍT I. /Történetbefejezés/
A teszt a viselkedési implikációk felismerését méri, azt a
képességet, melynek segítségével egy szituációban résztvevő
szereplők attitűdjeinek következményeit előre látjuk, kive
títjük, előre megmondjuk, hogy mi fog történni.
A személyközi társas események következményeinek előrelátása
az emberi kapcsolatok általános eleme. Guilford szerint ez a
valós életben általánosan gyakorolt képesség az egyén vi
selkedési implikációk felismerésének fokától függ.
SZÍT II. /Gesztuscsoportok/
Ez a teszt a viselkedési osztályok felismerését méri, azt a
képességet, amellyel kiszűrjük a viselkedések vagy kifejezé
sek közös jellegzetességeit. Fel kell tehát ismerni az inge
rek közös sajátosságait.
SZÍT III. /Verbális kifejezések/
A teszt a viselkedési transzformációk felismerését méri, azt
a képességet, mellyel fel tudjuk ismerni ugyanazon informá
ció eltérő kontextusokban előforduló eltérő jelentéseit. Mi
vel a tesztben az "információ" szóbeli kifejezés, a vizsgált
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személynek fel kell ismernie, hogy a kijelentés hol nyer más
értelmet, ugyanazt a mondatot hol mondják más szándékkal.
Akiben megvan ez a képesség, az gyorsan tudja értelmezni a
kifejezéseket és a szituációkat és nagyon gyorsan kijavítja
értelmezési hibáit.
SZÍT IV. /Történetkiegészítés/
Ez a teszt a Viselkedési Rendszerek Felismerését méri, azt a
képességet, mellyel a társas helyzetek struktúráját felis
merjük. Azt a képet kell kiválasztani, amelyik a szereplők
által kifejezett attitűdök és gondolatok értelme szerint a
történetbe illik. A helyes választ kétféleképpen lehet meg
találni :
- vagy minden egyes jelenetet, minden egyes inter
akcióit elemzőnk a szituációban;
- vagy globálisan nézzük a történetet,mint egymásra kö
vetkező szituációk, vagy rendszerek szervezetét.
A faktoranalízist az Egyesült Államokban végezték, 24o köze
pes és nagyon jó intellektusé, a közép és a felső társadalmi
osztályokhoz tartozó, fehérbőrű, negyedikes gimnazista fiú
és lány eredményei alapján. Az amerikai standard értékeket e
minta alapján alakították ki.
A Sullivan-Guilford kézikönyv szerint egyéni diagnosz
tikai

célra

inkább

az

elkülönített

faktorokkal,

kutatási

célra inkább a 4 faktor összegéből képzett mutatóval célsze
rű dolgozni.
Magyarországon a tesztet dr. Herskovits próbálta ki 1989ben a Budapesti Tanárképző Főiskola gödöllői kihelyezett ta
gozatára felvételiző 42 budapesti középiskolás /19 fiú és
23 leány/ körében.
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5.3.2. A Kontaktusteremtés kérdőív

A vizsgált képesség feltárásához kérdőívet készítettem,
ami 38 kérdést tartalmaz, /l.sz. melléklet/
A kérdőív összeállításakor a vizsgált képességgel kapcsola
tosan az alábbi elméleti faktorokat képeztem:
a. kapcsolatkeresés /1.2.9.13.14.28.36. kérdések/
b. társas hatékonyság /3.4.11.12.17.25.26. kérdések/
c. empátiás képesség /5.18.27.34. kérdések/
d. mások elfogadása-elutasítása /lo.22.37.38. kérdések/
e. szociális szerepek /viselkedés-magatartás/
/6.20.21.23.29.32.33..35. kérdések/
f. kommunikációs képesség /7.15.24.3o. kérdések/
g. metakommunikációs képesség /8.16.31. kérdések/
Az elméleti faktorok kialakításával az volt a cél, hogy a
vizsgált képességstruktúrán belül megtaláljam azokat a részképességeket, amelyek a képzés során megragadhatók, fej
leszthetők.
A javítókulcsban 5 fokozatú rangskálát képeztem.
A kérdőívet a vizsgálat előtt 6o fős mintán kipróbáltam. A
kapott eredmények alapján méréseket végeztem a kérdőív "jó
ságmutatóit" /objektivitás, reliabilitás, validitás/ illető
en, az eredmények kedvezőek voltak. Ezt követően került sor
a vizsgálat elvégzésére.
A jelzett két vizsgálati eszköz mellett kutatásom során fel
használtam az egyéni diagnosztika hagyományos módszerét, az
exprolációt.
A vizsgálatokra

csoportosan és egyénileg

került sor.
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Az adatfeldolgozást gépi úton végeztük és a kutatási ered
mények elemzésénél alkalmaztuk a modern matematikai sta
tisztikai eljárásokat./х/

5.4. A vizsgált minta bemutatása

A minta kiválasztása az 1989/9o-es tanév második fél
évében történt a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi nyomozó

sza

kán :
- nappali tagozaton tanuló /N=341/ első, másod és har
madévfolyamos hallgatók;
- levelező tagozaton tanuló /N=39/ negyedéves hallgatók
/ők a nyomozati munkában már résztvettek/;
- átképző tanfolyamon tanulók /N=60/ /ők egyetemet és
főiskolát végeztek és ezt követően választották a
bűnügyi nyomozói hivatást/ köréből.
A mintába - a kutatási szempontok és a vizsgálati eszközök
figyelembevételével - a főiskolai hallgatókon kívül lehető
ségem volt még kiválasztani és vizsgálatokat folytatni:
- bűnügyi nyomozókat
- határőrtiszteket

/N=45/;
/N=75/;

- sorállományú katonákat

/N=4o/.

A tesztfelvételben /SZÍT/ és a kérdőív kitöltésében így
összesen 600 fő vett részt.
A Szociális intelligencia tesztet 35o, a Kontaktusteremtés
kérdőívet 31o fő töltötte ki, míg a mindkét vizsgálati esz
közt kitöltők száma 60 fő /a teljes minta lo %-a/.

/х/ Köszönetét szeretnék mondani dr. Hunya Péterné tudomá
nyos munkatársnak a matematikai statisztikai feldolgozásban
nyújtott segítségéért.
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A Rendőrtiszti Főiskolán tanuló bűnügyi nyomozói szakos
hallgatók évfolyamonkénti megoszlása:
- első évfolyam: 4o fő /6,7 %/
- második évfolyam: 252 fő /42,0 %/
- harmadik évfolyam. 49 fő /8,2 %/
- levelezős /IV. évfolyam/: 39 fő /6,5 %/
- átképző /egyetemet és főiskolát végzettek/: 6o fő
/lo,o %/
A minta iskolai végzettség szerinti megoszlása:
- egyetemet végzett a minta: 4,5 % /27 fő/
- főiskolát végzett a minta: 25,8 % /155 fő/
- középiskolát végzett a minta: 66,о % /396 fő/
- szakmunkásképző iskolát végzett a minta:2,8 % /17 fő/
- általános iskolát végzett a minta: o,8 % /5 fő/
A minta nemek szerinti megoszlása alapján 88,8 % /533 fő/
férfi, 11,2 % /67 fő/ nő. Ez az arány a bűnügyi nyomzói pá
lya férfi "domianciájából" következik.
A vizsgálatban résztvevők átlagéletkora 27,3 év.
A vizsgált mintában szereplő személyek 24,2 %-a rendelkezik
nyelvismerettel, vagy tanul idegen nyelvet a Rendőrtiszti
Főiskolán.

5.5. A vizsgálat eredményei

5.5.1. А IV faktoros Szociális intelligencia teszt ered
ményei
A Szociális

intelligencia

teszt

összpontszámának

/SZUMSZ1Т/ adatai szerint /l.sz. táblázat a vizsgálat-
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ban résztvevők 75,7 %-a átlagos vagy átlag alatti pontszámot ért el. 24,3 %-a

a minta 1/4-e

került az e-fölötti

kategóriákba /5 és lo közötti osztályköz/. A legmagasabb
pontszámot /lo. osztály/ senki nem érte el, a legalacso
nyabbat /0. osztály/ a minta 4,6 %-a, összesen 16 fő, 14
férfi és 2 nő. Az összpontszám utolsó három osztályába a
minta 23,4 %-a került, összesen 82 fő, 73 férfi és 9 nő.
A 3. és 7. osztály között /összesen 5 osztályban/ talál
ható a minta 72,4 %-a, ez összesen 253 fő, 212 férfi és
41 nő.
A SZÍT összpontszámának adataiból tehát megállapítható,
- a francia adaptáció során megadott osztályok alapján hogy a főiskola bűnügyi nyomozó szakos hallgatóinak több
mint 3/4 része a másik ember viselkedésének megértésére való
képességet tekintve átlagos, vagy átlag alatti képességű,
ezen belül pedig 23,4 %-a a viselkedésmegismerés gyenge,
vagy igen gyenge fokát mutatja. /Az adatok értékelésekor
azonban figyelembe kell venni, hogy a tesztet nagyobb magyar
populáción még nem próbálták ki, így az értelmezésnél a leg
nagyobb óvatossággal kell eljárni. /А SZÍT gyakorisági
eloszlását az l.sz. ábra, az összpontszám hisztogramját a
2.sz. ábra, az egyes osztályok hisztogramját a 3.sz.ábra
tartalmazza./
A Szociális intelligencia teszt adatait vizsgálva meg
állapítható, hogy a főiskolai hallgatók nyerspontszámainak
átlagai és szórásai nem térnek el lényegesen a kézikönyvben
megadott nyerspontszám átlagértékeitől és szórásaitól. Az
átlagértékek szórása minden esetben normális, tehát a teszt
a magyar populáción is működik. /2.sz. táblázat/

l.sz.ábra: A szociális intelligencia teszt összpontszámainak gyakorisági poligonja
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2.sz.ábra: A Szociális Intelligencia teszt összpontszámának hisztogramja
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Az összetett jegy /SZUMSZIT/ átlagértéke gyengébb a
francia mintáénál, /a nyerspontszám különbsége 4,71; t=5,12,
ez az érték p <C 0,01 szinten statisztikailag szignifikáns/
ami a két mintában meglévő életkori különbségekkel magyaráz
ható. A magyar minta esetében az átlagéletkor 28 év.
Az összetett jegy átlagértékének nemek szerinti vizsgálata
során megállapítható /3.sz.táblázat/ hogy a férfiak és nők
adatai között szignifikáns különbség nem mutatható ki,
/X£=53,81; CV=o,39; t=-o,65; ahol a CV a Cramer-féle V-t je
löli/ugyanakkor mindkét nem adatai elmaradnak a francia
mintáétól. A férfiaknál a nyerspontszám különbség 5,23,
/t=4,69/ ami p<0,0l szinten statisztikailag szignifikáns.
A nőknél a különbség 3,23 pont, /t=l,6o/ ez az érték azonban
nem szignifikáns.
Az adatokból kitűnik, hogy a viselkedésmegismerés képessége
- hasonlóan a kézikönyvben megállapítottakhoz - nincs nemhez
kötve.
A vizsgált személyek életkorát tekintve megállapítható,
hogy p<0,01 szinten szignifikáns kapcsolat /XA=413,93;
CV=o,44;/ mutatható ki a SZIT-ben nyújtott teljesítmény és
az életkor között.
Két életkori csoportot tekintve /Зо év alattiak és 3o év fe
lettiek/ a különbség jelentős ahhoz, /4.sz.táblázat/ hogy
statisztikailag szignifikáns legyen /X'2 = 69,63; CV=o,34;
t=7-, 27/.A két korcsoport nyerspontértékeinek különbségéből
is /8,o9 pont/ látható, hogy a 3o év alatti korosztály vi
selkedésmegismerési képessége jobb, mint az e-fölötti ko
rosztályé. A Szociális intelligencia teszt összpontszáma
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alapján a két életkori csoport közötti különbség még kifeje
zőbb a nyerspontértékek szintjén. /5. sz. táblázat/ A 3o
éven

aluliak 69,5 %-a került a o-5 közötti osztályokba,

míg az e-fölötti korosztályból 91,1 %.
A minta életkori kategóriáinak további finomításakor megál
lapítható /6.sz.táblázat/, hogy a legmagasabb nyerspontérté
ket a legfiatalabb korcsoport /21-25 év/ érte el,

azonban

ez az érték is elmarad az azonos életkorú francia teljesít
ménytől, mivel a francia II. és III. szint nyerspontértékeinél 1,63 ponttal gyengébb, de a különbség /t=l,38/ nem szig
nifikáns - ugyanakkor látható, hogy a vizsgált személyek az
életkor előrehaladtával különböző mértékben teljesítettek. A
leggyengébb értéket a 46-5o év közötti korcsoport érte el. A
mintában az életkoronként mért két szélső érték közötti kü
lönbség jelentős, 23,19 pont statisztikailag szignifikáns
/t=3,98/. Az adatokból tehát látható,hogy tendenciájában az
idősebb korosztály gyengébb szinten teljesít mint a fiata
labb .
Ezek az adatok megerősítik azt az elméleti megállapítást,
hogy a szociális képességek - a viselkedésfelismerés, a
kapcsolatteremtési és- tartási képesség is - az ifjúkorig
intenzíven fejlődnek, a felnőttéválás szakaszától nagyjából
állandó személyiségvonásként maradnak fenn és döntően az
elért képességszint megszilárdulási folyamatai dominálnak,
ugyanakkor megindul az életkor előrehaladtával a szociális
képességszint csökkenésének a folyamata.
A minta évfolyamonként képzett kategóriái közül -másod
éves, harmadéves, levelező, átképző, nyomozó /ez a kategória
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a bűnügyi nyomozói munkakörben dolgozó, de alkalmanként rörid továbbképzésben részesülőket jelenti/ -

a legjobb ered

ményt az átképzős hallgatók /69,85 pont/, míg a leggyengébb
nyerspontértéket a levelező
/60,00

pont/

évfolyam

A 7.sz.táblázat adatai

hallgatói

érték el.

alapján a másodéves

évfolyam hallgatói jobban teljesítettek, mint a kibocsájtás
előtt

álló

2,18 pont,

harmadévesek,

/a

nyerspontérték

különbség

t=2,39/ és ez az érték p<0,02 szinten statisz

tikailag szignifikáns.
Az egyes évfolyamok eredményei alátámasztják a kutatás hipo
tézisében megfogalmazottakat, miszerint a képzés nincs meg
határozó hatással a vizsgált képesség fejlesztésére, tudatos
pedagógiai hatás nem éri a hallgatókat, csupán a spontán ha
tások érvényesülnek és azok sem a kívánt mértékben.
A vizsgálatban résztvevő hallgatók iskolai végzettsége
és a SZIT-ben nyújtott teljesítmény között p < 0,01 szinten
szignifikáns korreláció /X^=97,59; CV=o,37/ mutatható ki,
/8.sz.táblázat/ tehát a főiskolai adatok alapján - hasonlóan
a francia eredményhez - a viselkedésmegismerés képessége nem
független az iskolai végzettségtől.
Az összesített jegy nyerspontértékeinek iskolai végzettség
szerinti vizsgálatakor megállapítható,/8.sz.táblázat/ hogy a
legmagasabb pontszámot az egyetemi végzettséggel rendelkezők
érték el /67,52 pont/. Ezt követően - 1,33 pont különbséggel
- a középiskolát végzettek teljesítettek, majd a főiskolai
diplomával rendelkezők következnek 65,45 ponttal. Az iskolai
végzettség alapján képzett három kategória nyerspontértékei
nek vizsgálatakor azonban megállapítható, hogy teljesítmé-
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nyeik között - egyetemet és főiskolát végzetteknél t=o,78;
egyetemet és középiskolát végzetteknél t=o,59; főiskolai és
középiskolai végzettségűeknél t=-o,51

statisztikailag

szignifikáns különbség nem mutatható ki. /А francia mintában
szereplő II. és III. szint összevonása is ezt az eredményt
támasztja alá/ ugyanis szignifikáns különbség ezeken a szin
teken ott sem mutatkozott./
Az iskolai végzettség és a nem viszonylatában megállapítha
tó, /9.sz.táblázat/ hogy az egyetemet végzett férfiak nyers
pontértéke 6,82 ponttal magasabb, mint a nőké, de ez a kü
lönbség nem szignifikáns /t=l,6o/.
A főiskolai végzettségű nőknél ez 12,75 ponttal, a középis
kolát végzetteknél o,33 ponttal magasabb, mint a férfiaké,
de ezek a különbségek sem szignifikánsak /t=l,4o; t=o,17/.
/lo.-ll.sz. táblázat/
A vizsgálatban résztvevő hallgatók idegennyelv ismere
tét és a SZIT-ben nyújtott teljesítményt vizsgálva megálla
pítható,

hogy a viselkedésmegismerés képessége és az ide

gennyelv ismeret között p<0,05 szinten /X2 =68,74; CV=o,49;
t=2,21/ szignifikáns összefüggés mutatható ki. Ennek oka valószinűleg a nyelvismeret kommunikációs és metakommunikációs
kapcsolatrendszerében keresendő.
A nyelvismerettel rendelkező hallgatók nyerspontértéke 3,77
ponttal magasabb, mint a nyelvtudással nem rendelkező
ké ./ 12 . sz . táblázat/
Míg a nyelvtudással rendelkező és nyelvismerettel nem ren
delkező férfiak között a nyerspontérték eltérés

2,4o pont,

- ez a különbség azonban nem szignifikáns /t=l,2o/ - addig
a nyelvismerettel rendelkező vagy nem rendelkező nők eseté-
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ben ez nagyobb 9,14 pont és ez az eltérés p< 0,01 szinten
statisztikailag szignifikáns t=2,78./13.-14.sz. táblázat/
A nyelvismerettel rendelkező nők nyerspontértékei magasab
bak, mint a nyelvtudással rendelkező férfiaké 3,98 ponttal,
— ez a különbség nem szignifikáns /t=l,o7/ - ugyanakkor a
nyelvismerettel nem rendelkező férfiak eredménye 2,83 pont
tal magasabb a nyelvismerettel nem rendelkező nőknél, de ez
az eltérés sem szignifikáns /t=l,43/. /15.-16.sz. táblázat/
Az idegennyelv ismerettel rendelkezők SZIT-ben nyújtott jobb
teljesítményének egyik oka az is,hogy a főiskolán a felvé
telin

nyújtott

szelektálása

és

teljesítmény
a

jobb

alapján

eredményt

történik

elértek

a

hallgatók

tanulnak

idegen

nyelvet.
A teszt francia adaptációja szerint a különböző alcso
portok közötti különbségek fő oka elsősorban az iskolázottsági szintben, ritkán a nemben és az életkorban keresendő.
A főiskolai hallgatók körében végzett vizsgálat szerint figyelembevéve, hogy a Rendőrtiszti Főiskola különbözik más
főiskoláktól pl. az életkor tekintetében

a francia

eredményektől eltérően az egyes alcsoportok közötti szigni
fikáns különbség elsősorban az életkorban mutatható ki.
Az egyes tesztek és az összesített jegy átlagértékeit
és szórásait mutatja a 2.sz.táblázat.
A 4 teszt közül háromban - a történetbefejezésben, a verbá
lis kifejezésben és a történetkiegészítésekben - az átlagér
tékek alacsonyabbak a francia mintáénál; mindhárom esetben a
különbség p< 0,01 szinten szignifikáns /t=6,5o; t=5,29;
t=3,67/.
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A gesztuscsoportok /SZÍT II./ által mért osztályok felisme
résében voltak a főiskolai hallgatók nyerspontértékei maga
sabbak, /t=0/ 95/ azonban ez a különbség nem szignifikáns.
A legnagyobb nyerspontérték különbség a történetbefejezés
tesztnél mutatkozott, /2,о1/ ami statisztikailag p< 0,01
szinten szignifikáns /t=6,5/. A szórás megegyezik a francia
mintáéval.
Ezt követi a verbális kifejezések teszt, ahol a nyerspontér
ték különbség 1,78 /t=5,29/;

a szórás 3,7o a francia minta

4,72-es szórásával szemben. Mivel a sorozatban ez az egyet
len verbális teszt, amelynek fordítása /többféleképpen ér
telmezhető mondatok alkotása/ meglehetősen sok problémát ve
tett fel, a francia adaptáció alapján is megállapíthatóan
kultúrafüggőbb a teszt többi részétől.
A Szociális intelligencia teszt 4 faktorának eredményei
SZÍT I.
A történetbefejezés teszt adatai szerint /17.sz.táblázat/ a
minta 47,1 %-a a második osztályban helyezkedik el. A
leggyengébb osztályba tartozik a hallgatók lo,6 %-a, míg a
legjobba csupán o,9 % /3 fő/.
Az első faktorban reprezentált szociális implikációk felis
merése tehát nehéznek bizonyult a főiskolai hallgatóknak.
/A SZÍT I gyakorisági eloszlását a 4.sz.ábra,a pontszámok
hisztogramját az 5.sz.ábra,az osztályok hisztogramját a 6.
sz. ábra tartalmazza./
A

történetbefejezés

teszt

nyerspontértékeinek

nemek

szerinti vizsgálatakor megállapítható,/3.sz.táblázat/ hogy a
férfiak és nők adatai között szignifikáns különbség nem mu
tatható ki /X2 =19,21; CV=o,23; t = -o,3o/.

4.sz. ábra: A SZÍT I pontszámainak gyakorisági poligonja
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Az ősztálybasorolás alapján látható, /17.sz.táblázat/ hogy
az 1-es és 2-es osztályban a férfiak kevesebben helyezkednek
el, ugyanakkor az 5-ös osztályban a nők adatai magasabbak.
A minta "életkorát" tekintve - két csoportot, a 3o éven
aluliakat és az e-felettieket vizsgálva - megállapítható,
hogy a történetbefejezés tesztben a fiatalabb korosztály
tagjai lényegesen jobban teljesítettek, mint az idősebbek
/4.sz.táblázat/. A két korcsoport nyerspontértékeinek leg
nagyobb különbsége a 4 faktor közül a történetbefejezés
tesztben mutatható ki /2,55 pont/. Ez a különbség p <T 0,01
szinten statisztikailag szignifikáns /X^=25,26; CV=o,25;
t=5,98/.
A minta életkori kategóriáinak további finomításakor látható, /6.sz.táblázat/ hogy a történetbefejezés tesztben a leg
magasabb nyerspontértéket a legfiatalabb korcsoport /21-25
év/, a leggyengébbet a 46-5o év közötti korcsoport érte el.
A mintában az életkoronként mért két szélső érték közötti
különség p< 0,05 szinten statisztikailag szignifikáns
/t=2,oo/.
A legfiatalabb korcsoport és a 36-4o év közötti korosztály
közötti nyerspontérték különbség p<0,01 szinten szignifi
káns /t=5,76/.
Az osztálybasorolás alapján megállapítható, hogy a 3o éven
felüliek 18,8 %-a tartozik a leggyengébb osztályba, míg az
5-ös osztály pontértékeit senki nem érte el.A 2-es kategóri
ába 59,4 % került.
A minta évfolyamonkénti vizsgálata alapján megállapít
ható, /7.sz.táblázat/ hogy a legjobb eredményt

az

átképzős
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hallgatók,
el.

A

a leggyengébbet a levelező szakon tanulók érték

nyerspontértékek

különbsége

azonban

statisztikailag

nem szignifikáns.
A 7.sz. táblázat adatai alapján a második évfolyam hallgatói
jobb eredményt értek el, mint a harmadikos hallgatók, a
nyerspontérték különbség azonban nem szignifikáns /t=l,o6/.
Az osztálybasorolás alapján /19.sz.táblázat/ az 5-ös osz
tályba a harmadikos, a levelező és a nyomozó évfolyam hall
gatói közül senki nem került, ugyanakkor az 1-es osztályba
tartozik a levelezősök közül 2o,5 %, a nyomozókból 15,6 %, a
második évfolyamon tanulók közül 9,4 %.
Az adatokból látható, hogy az egyes évfolyamoknak a SZIT-ben
nyújtott teljesítménye független a képzéstől, a képzés nincs
befolyásoló hatással a teljesítményre.
A minta iskolai végzettségét vizsgálva /8.sz.táblázat/
szignifikáns különbség nem mutatható ki a történetbefejezés
tesztben nyújtott teljesítmény és az iskolai végzettség kö
zött /X~=37,o3; CV=o,23;/. Az egyetemi végzettségűek és fő
iskolások teljesítménye között /t=o,33/, az egyetemi diplo
mával rendelkezők és a középiskolai végzettségűek teljesít
ménye között /t=o,lo/, a főiskolások és középiskolások tel
jesítménye között /t=o,42/szignifikáns különbség nem mutat
ható ki.
Az iskolai végzettség és a nem vizsgálatakor látható,
/11.sz.táblázat/ hogy a középiskolát végzett férfiak és nők
között egészen minimális /o,o2 pont/ a nyerspontérték kü
lönbség, az egyetemi diplomával rendelkezők esetében ez
1,63, a főiskolai végzettségűeknél már 3,48 pont, azonban ez
a különbség nem szignifikáns t=l,86. /9.-I0.SZ. táblázat/
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A vizsgálatban résztvevők nyelvismeretével kapcsolatban
megállapítható, hogy a történetbefejezés tesztben nyújtott
teljesítmény és a nyelvismeret között szignifikáns kapcsolat
nem mutatható ki /X'2 =27,25; CV=o,31/.
Megállapítható továbbá, /12.sz.táblázat/ hogy a nyelvismerettel rendelkezők jobb eredményt értek el, mint a nyelvtu
dással nem rendelkezők, /a nyerspontérték különbség 1,16
pont/ azonban ez a különbség statisztikailag nem szignifi
káns /t=l,88/. A nyelvismerettel rendelkező nők nyerspont
értéke 1,22 ponttal több mint a nyelvtudással rendelkező
férfiaké. /15.sz. táblázat/

Míg a nyelvismerettel rendel

kező férfiak o,7o ponttal teljesítettek jobban, mint a
nyelvismerettel nem rendelkezők, /13.sz.táblázat/ addig a
nők esetében ez az eltérés 2,91 pont és ez a különbség
p < 0,05 szinten statisztikailag szignifikáns. /14.sz. táb
lázat/
SZÍT II.
A gesztuscsoportok teszt esetében mondható el leginkább,
hogy az adatok közel megfelelnek az elméleti százalékarány eloszlásnak. Az 1-es osztály 4,6 % mellett az 5-ös kategóri
ába - a SZÍT többi tesztjéhez viszonyítva is a legtöbb - 8,о
% /28 fő/ került. A 3-as osztályba tartozik a minta 43,4 %.
/17.sz.táblázat/ A SZÍT II gyakorisági eloszlását a 7.sz.
ábra, pontszámainak hisztogramját a 8.sz.ábra, az osztályok
hisztogramját a 9.sz.ábra tartalmazza.
A második faktor nyerspontértékeinek nemek szerinti
vizsgálatakor megállapítható, /3.sz.táblázat/ hogy a nők
jobb eredményt értek el mint a férfiak, /a nyerspontérték

7.sz.áöra: A SZÍT II pontszámainak gyakorisági poligonja
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eltérés о,об/ -

a francia mintában ez épp fordítva van - de
Л

\

ez a különbség statisztikailag nem szignifikáns

/X =24,18;

CV=o,26; t= —о,lo/.
Az osztálybasorolás alapján látható, /17.sz.táblázat/ hogy a
férfiak a 2-es osztályban, a nők a hármas osztályban helyez
kednek el többen.
A minta életkorát tekintve a két korosztály - 3o éven
aluliak és felüliek - teljesítménye között a gesztuscsopor
tok teszt esetében /4.sz.táblázat/ is szignifikáns különbség
mutatható ki p<T 0,01 szinten /X~=2o,4o; CV=o,24; t=4,ol/.
A minta életkori kategóriáinak további finomításakor megál
lapítható, /6.sz.táblázat/ hogy a legmagasabb nyerspontérté
ket a legfiatalabb korcsoport, a leggyengébbet itt is a leg
idősebb korcsoport érte el. A két szélső érték közötti kü
lönbség p <C 0,01 szinten szignifikáns /t = 2,88/.
A legfiatalabb korcsoport és a 36-4o év közötti korosztály
közötti nyerspontérték különbség még kifejezőbb /t=4,o3/.
Az osztálybasorolás alapján látható,/18.sz.táblázat/ hogy a
fiatalabb korcsoport tagjai döntően a 3-as és 4-es kate
góriában tömörülnek, míg az idősebbek többsége a 2-es és
3-as osztályban helyezkedik el.
A minta évfolyamonkénti vizsgálata alapján megállapítható,

/7.sz.táblázat/ hogy a legjobb eredményt az átképzős

hallgatók érték el, míg a leggyengébbet a nyomozók. Nyers
pontértékeik különbsége p<;0,01 szinten statisztikailag
szignifikáns /t=4,oo/.
Az osztálybasorolás alapján /19.sz.táblázat/ az 5-ös osz
tályba a levelezős és a nyomozó évfolyam hallgatói közül
senki nem került, - itt a legjobb eredményt 11,9 % a második

-114-

évfolyam hallgatói érték el - ugyanakkor az 1-es osztályba
tartozik a levelezősök lo,3 és a nyomozók 8,9 %-a.
Az évfolyamok adatai alapján levonható tehát az a következ
tetés, hogy a képzés és az egyes évfolyamokba való tartozás
között a vizsgált képességet tekintve nincs összefüggés.
A minta iskolai végzettsége alapján megállapítható,
/18.sz. táblázat/ hogy szignifikáns különbség nem mutatható
ki a gesztuscsoportok tesztben nyújtott teljesítményben az
egyetemet, főiskolát és középiskolát végzettek között
/X2=28,99; CV=o,2o/.
A nyerspontértékek vizsgálatakor látható, hogy az egyetemi
diplomával rendelkezők érték el a legjobb eredményt, ezt kö
vetően a középiskolai, míg a legvégén a főiskolai végzettsé
gűek teljesítettek, de mindhárom kategória között csak mini
mális a nyerspontérték különbség. Az egyetemi végzettségűek
és a főiskolások teljesítménye között /t=l,85/, az egyetemi
diplomával rendelkezők és a középiskolai végzettségűek tel
jesítménye között /t=l,14/, a főiskolások és középiskolások
teljesítménye között /t=l,28/ szignifikáns különbség nem mu
tatható ki.
Az iskolai végzettség és a nem vizsgálatakor látható, /9.sz.
táblázat/ hogy az egyetemi végzettségű férfiak jobb ered
ményt értek el, mint a nők, /a nyerspontérték különbség 2,32
pont/ de ez az eltérés

staisztikailag nem szignifikáns

t=1,41.
Hasonló a különbség a főiskolai diplomával rendelkezőknél
2,23, - azonban ez a különbség nem szignifikáns t=l,36 míg a középiskolát végzett férfiak és nők között ez egészen
minimális o,52 pont. /lo.-ll.sz. táblázat/
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A vizsgálatban résztvevők nyelvismeretével kapcsolatban
megállapítható, hogy a gesztuscsoportok tesztben nyújtott
teljesítmény és a nyelvismeret között szignifikáns kapcsolat
nem mutatható ki /XZ=12,45; CV=o,21/.
Megállapítható továbbá, /12.sz.táblázat/ hogy a nyelvisme
rettel rendelkezők minimálisan /о,34 ponttal/ jobb eredményt
értek el, mint a nyelvtudással nem rendelkezők, de ez a kü
lönbség statisztikailag nem szignifikáns /t=o,57/.
SZÍT III.
A verbális tesztnél - hasonlóan a történetbefejezés teszthez
- a minta 52,6 % került a 2-es kategóriába, míg az 1-es osz
tályba tartozik a hallgatók 6,о %-a /21 fő/. A második és
harmadik kategóriába tömörül a hallgatók 85,5 %, ami igen
rossz teljesítmény. /17.sz.táblázat/ A verbális faktorban
reprezentált szociális transzformációk felismerése tehát a
főiskolai hallgatóknak túlságosan nehéznek bizonyult, /dr.
Herskovits adatai is hasonlóak a főiskolai hallgatók telje
sítményéhez./ A SZÍT III gyakorisági eloszlását a lo.sz.
ábra,pontszámainak hisztogramját a 11.sz.ábra,az osztályok
hisztogramját a 12.sz. ábra tartalmazza.
A harmadik faktor nyerspontértékeinek nemek szerinti
vizsgálatakor megállapítható, /3.sz.táblázat/ hogy a nők át
lagértékei magasabbak, mint a férfiaké - ez a francia minta
adataival megegyező - de a különbség statisztikailag nem
szignifikáns /X^=13,68; CV=o,2o; t=-l,80/.
Az osztálybasorolás alapján látható /17.sz.táblázat/ hogy
a nők adatai a középső sávban tömörülnek, igen gyenge és ki
váló nincs közöttük, míg a férfiak többsége az alsó sávban
helyezkedik el.
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lo.sz. ábra: A SZÍT III pontszámainak gyakorisági poligonja
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A két korcsoport - 3o éven aluliak és felüliek

nyers-

pontértékeinek vizsgálatakor látható, /4.sz.táblázat/ hogy a
4 teszt közül a legkisebb különbség /1,65 pont/ a verbális
tesztben mutatható ki, tehát az idősebb korosztály itt köze
líti meg

legjobban a fiatalabbakat, azonban még ez a kü

lönbség is p <c 0,01 szinten szignifikáns /X^=16,84; CV=o,22;
t=3,51/.
A minta életkori kategóriáinak további finomításakor látha
tó, /6.sz.táblázat/ hogy a verbális tesztnél a legmagasabb
nyerspontértéket a 26-3o éves korcsoport, a leggyengébbet a
legidősebb korcsoport érte el. E két érték közötti különbség
p< 0,01 szinten statisztikailag szignifikáns /t=3,o4/.
Ugyancsak szignifikáns p< 0,01 szinten a minta két szélső
korcsoportja közötti különbség is /t=3,o6/.Az osztálybasorolás alapján megállapítható, /18.sz.táblázat/ hogy mindkét
korcsoport tagjai döntően a 2-es osztályban tömörülnek,de
míg a fiatalabb korcsoportnál ez az érték csak 46,6 %,addig
az idősebbeknél 67,3 %.
A minta évfolyamonkénti vizsgálata alapján megállapítha
tó, /7.sz. táblázat/ hogy a legjobb eredményt az átképzős
hallgatók, a leggyengébbet a nyomozók érték el. Nyerspontér
tékeik különbsége p< 0,05 szinten statisztikailag szignifi
káns /t=2,o6/. A második és harmadik évfolyam hallgatóinak
nyerspontérték különbsége statisztikailag nem szignifikáns
/t=o,79/.Az osztálybasorolás alapján /19.sz.táblázat/ az
5-ös kategóriába a harmadikos,a levelező, az átképző és a
nyomozó évfolyamok hallgatói közül senki nem került, ugyan
akkor az 1-es osztályba tartozik a levelező hallgatók 15,4
%-a és a nyomozók 8,9 %-a.
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Az évfolyamok adatai alapján látható, hogy az egyes évfolya
mok teljesítménye és a képzés között nincs összefüggés.
A minta iskolai végzettségét vizsgálva /8.sz.táblázat/
szignifikáns különbség nem mutatható ki a verbális tesztben
nyújtott teljesítmény és az iskolai végzettség között
/X-1=29,o8; CV= o,2o/.
Az egyetemi végzettségűek és a főiskolások teljesítménye kö
zött /t=l,55/ az egyetemi diplomával rendelkezők és a közép
iskolai végzettségűek között /t=l,46/,a főiskolások és a kö
zépiskolások teljesítménye között /t=o,22/ szignifikáns kü
lönbség nem mutatható ki. Az iskolai végzettség és a nem
vizsgálatakor megállapítható,hogy a verbális teszt esetében
a főiskolai és középiskolai végzettséggel rendelkező nők
jobb eredményt értek el, az azonos végzettségű férfiaknál,
de a különbségek nem szignifikánsak t=l,48; t=l,46. /lo.-ll.
sz. táblázat/
A vizsgálatban résztvevők nyelvismeretével kapcsolatban
megállapítható, hogy a verbális tesztben nyújtott teljesít
mény és a nyelvismeret között szignifikáns kapcsolat nem mu
tatható ki /x2=15,81; CV=o,24;/.
Megállapítható továbbá, /12.sz.táblázat/ hogy a nyelvisme
rettel rendelkezők jobb eredményt értek el, mint a nyelvtu
dással nem rendelkezők, de ez a különbség statisztikailag
nem szignifikáns /t=l,59/.
A 3.faktor esetében a nyelvismerettel rendelkező nők
jobban teljesítettek, /2,28 ponttal/ mint a nyelvtudással
rendelkező férfiak, és 2,48 ponttal jobb eredményt értek
el, mint a nyelvtudással nem rendelkező nők. /15.-16. sz.
táblázat/
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SZIT IV.
A történetkiegészítés teszt adatai kedvezőbb képet mutatnak,
mint a verbális kifejezések faktor. A 3-as osztályba került
a minta 43,4 %-a, a 4-es osztályba tartozik 16,9 %. Az igen
jó teljesítményt nyújtók száma itt is kevés, mindössze 2,3 %
/8 fő/. /17.sz.táblázat/ A SZÍT IV gyakorisági eloszlását a
13.sz.ábra,pontszámainak hisztogramját a 14.sz.ábra, osztá
lyainak hisztogramját a 15.sz.ábra tartalmazza.
A történetkiegészítés teszt nyerspontértékeit vizsgálva
megállapítható, /3.sz.táblázat/ hogy a férfiak átlagértékei
jobbak, mint a nőké - ez a francia minta adataival azonos azonban a nemek szerinti különbség nem szignifikáns
/X2=14,46; CV=o,2o; t=o,22/.
Az osztálybasorolás alapján látható, /17.sz.táblázat/ hogy a
nők az alsó két osztályban, ugyanakkor a férfiak a 3., 4.,
5., osztályban helyezkednek el többen.
Szignifikáns a különbség p< 0,01 szinten /X^ = 24,69;
CV=o,27; t=4,99/ a minta két életkori csoportjának teljesít
ménye között a történetkiegészítés tesztben is, amit a két
korcsoport nyerspontértékeinek különbsége is mutat.
/4.sz.táblázat/
A minta életkori kategóriáinak további finomításakor látha
tó, /6 . sz.táblázat/ hogy a történetkiegészítés tesztnél a
legmagasabb nyerspontértéket a legfiatalabb korcsoport /2125 év/, a leggyengébbet a legidősebb /46-5o év/ korcsoport
érte el. A két legszélső kategória közötti különbség
p < 0,01 szinten szignifikáns /t=2,83/.
Az osztálybasorolás alapján megállapítható, /18.sz.táblázat/

13.sz.ábra: A SZÍT IV pontszámainak gyakorisági poligonja
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hogy az 1-es osztályba tartozik a 3o éven felüliek 13,9 %-a,
míg az 5-ös kategóriába senki sem került. A 4-es osztályba a
3o éven aluliak 2o,5 %-a tartozik, szemben az idősebb kor
osztály 7,9 %-val.
A minta évfolyamonkénti vizsgálata alapján megállapít
ható,

/7.sz.táblázat/ hogy a legjobb eredményt az átképzés

hallgatók érték el,
különbség pcO,Ol
és

harmadik

a leggyengébbet pedig a nyomozók. Ez a

szinten szignifikáns

évfolyam

nyerspontértékei

/t=2,72/.
között

A második

szignifikáns

különbség nem mutatható ki /t=l,o7/.
Az osztálybasorolás alapján /19.sz.táblázat/ az 5-ös kategó
riába a harmadikos,levelező és nyomozó évfolyamok hallgatói
közül senki nem került, ugyanakkor az 1-es osztályba tarto
zik a levelezősök lo,3 %-a és a harmadik évfolyam lo,6 %-a.
Az évfolyamok adatai alapján levonható az a következtetés,
hogy az egyes évfolyamok teljesítménye és a képzés között
nincs összefüggés.
A minta iskolai végzettségét vizsgálva /8.sz.táblázat/
szignifikáns különbség nem mutatható ki a történetkiegészí
tés tesztben nyújtott teljesítmény és az iskolai végzettség
között /X2- = 25,75; CV=o,19/.
Az egyetemi végzettségűek és a főiskolások teljesítménye kö
zött /t=o,39/,az egyetemi diplomával rendelkezők és a közép
iskolai végzettségűek teljesítménye között /t=o,79/,a fő
iskolások és középiskolások teljesítménye között /t=o,58/
szignifikáns különbség nem mutatható ki.
Az iskolai végzettség és a nem vizsgálatakor megállapítható,
/9.sz.táblázat/ hogy az egyetemet végzett férfiak jobb ered-
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ményt értek el, mint a nők /2,11 ponttal/, ugyanakkor a fő
iskolai végzettségű nők 4,48 pont különbséggel teljesítettek
jobban a férfiaknál, de ez az érték statisztikailag nem
szignifikáns.
A középiskolai végzettségű férfiak és nők között a különbség
minimális./lo.-ll.sz.táblázat/
A vizsgálatban résztvevőkkel kapcsolatban megállapít
ható, hogy a történetkiegészítés tesztben nyújtott teljesít
mény és a nyelvismeret között szignifikáns kapcsolat nem mu
tatható ki /X^=26,o6; CV=o,3o/.
Azonban /12.sz.táblázat/ a nyelvismerettel rendelkezők
jobb eredményt értek el, mint a nyelvtudással nem rendelke
zők és ez a különbség p<C 0,05 szinten statisztikailag szig
nifikáns /t=2,o5/.
A Szociális intelligencia tesztek közötti korrelációk
A 2o. sz. táblázatban található a Szociális intelligencia
tesztek közötti korrelációk. Ezekből az adatokból megálla
pítható, hogy a 4 teszt közül a legszorosabb kapcsolat a
gesztuscsoport és a történetbefejezés tesztek között van
/о,44/.A történetbefejezés teszt és a történetkiegészítés
teszt korrelációja is szoros /о,42/,ami azzal lehet össze
függésben, hogy mindkét teszt képsor formájában jelenik meg.
A kézikönyv adatai szerint a SZÍT III-nak a leggyengébbek az
összefüggései a többivel, /о,25, о,33, о,27/ de a főiskolai
adatokban ez nem mutatható ki. /Adataink: o,3o, o,38, o,36/
A dr. Herskovits által végzett vizsgálatokban is hiányzik ez
az összefüggés.
Az egyes teszteknek az összetett jeggyel való korrelációi
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szerint - hasonlóan a kézikönyvben megadott értékekhez - a
teszteknek egyenlő értékű "súlya" van /о,69, о,15/ a teljes
j egyben.
A tesztek közötti korrelációk és a kézikönyvben megadott ér
tékek összehasonlításakor megállapítható, hogy a főiskolai
hallgatók értékei több faktor esetében szorosabbak a francia
mintáénál. A történetbefejezés és a gesztuscsoportok tesztek
esetében o,44 /a francia érték о,34/, a verbális kifejezések
és a történetbefejezés teszteknél o,3o /о,25/, a történetki
egészítés és a gesztuscsoportok teszteknél o,36 /о,29/ és a
történetkiegészítés és a verbális kifejezések faktornál o,36
/о,27/. Egyedül a történetkiegészítés és a történetbefejezés
teszteknél lazább a kapcsolat o,42 /о,5о/.
Szorosabb a korreláció az összesített jegy és az egyes tesz
tek között is. A történetbefejezés teszt esetében o,75
/о,7о/, a gesztuscsoportok tesztnél o,74 /о,66/.
A faktorok közötti korrelációk férfiaknál nem mutatnak ki
jelentősebb eltérést.
A harmadik

verbális

/21.sz.táblázat/
faktor a férfiak esetében a francia

mintához viszonyítva lazábban korrelál a történetbefejezés
teszttel.
A nőknél a faktorok közötti korrelációk szorosabbak, mint a
férfiaknál.

/22.sz.táblázat/ Náluk a történetbefejezés és a

történetkiegészítés faktorok szorosabb pozitív korrelációt
mutatnak a teszt többi faktoraival.
A faktorok közötti korrelációk a két életkori csoport 3o éven aluliak és felüliek - esetében jelentősebb eltérést
mutatnak.

/23.-24.sz. táblázat/ Az idősebb korcsoportnál a

-128-

faktorok közötti korrelációk szorosabbak, mint a fiatalab
baknál. Szignifikáns pozitív korreláció mutatható ki a tör
ténetbefejezés és a gesztuscsoportok /о,55/, a történetkie
gészítés és a történetbefejezés /о,45/,valamint a történet
kiegészítés és a gesztuscsoportok /о,45/ faktorai között.
/24.sz.táblázat/
A fiatalabb korcsoportnál /23.sz.táblázat/ a történetbefeje
zés faktor lényegesen lazábban korrelál a többi faktorral.
Ugyanez figyelhető meg a történetkiegészítés és a gesztus
csoportok faktorok esetében is.
Összességében

a

Szociális

intelligencia

teszt

adatai

alapján megállapítható, hogy a vizsgált hallgatóknak a másik
ember viselkedésének megértésére való képességmutatója szé
les skálán helyezkedik el a SZÍT 4 faktorát és az összetett
jegyet tekintve nem a kívánt - a bűnügyi nyomozói pálya el
várható képességszintjének megfelelő - mértékű.

5.5.2. A Kontaktusteremtés kérdőív eredményei

A

Kontaktusteremtés

kérdőív

összpontszámának

adatai

szerint /25.sz.táblázat/ a vizsgálatban résztvevő személyek
6o, 6 %-a átlagos vagy átlag alatti pontszámot ért el

/1-3

osztály közötti értékek/. A minta 39,4 %-a került az e-fölötti kategóriákba /4-5 osztály/. A leggyengébb osztályba a
hallgatók 2o %-a /58 férfi és 4 nő/, míg a legjobb osztályba
19,7 % /56 férfi és 5 nő/ került.
A Kontaktusteremtés kérdőív adatai alapján tehát megálla
pítható, - a Szociális intelligencia teszt eredményeihez ha-
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sonlóan - hogy a vizsgált minta több mint 3/5 része a kap
csolatteremtési képességet tekintve átlagos vagy átlag
alatti képességű, ezen belül a hallgatók 1/5-e a vizsgált
képesség igen gyenge fokát mutatja. /A kérdőív gyakorisági
eloszlását a 16.sz.ábra, az összpontszám hisztogramját a
17.sz.ábra és az egyes osztályok hisztogramját a 18.sz.ábra
tartalmazza.
A kérdőív nemek szerinti megoszlása alapján megállapít
ható, /26 . sz . táblázat/ hogy a kapcsolatteremtési képesség te
rületén - hasonlóan a Szociális intelligencia teszt adatai
hoz - a nők nyerspontszám értéke 1,32 ponttal magasabb, mint
a férfiaké, de ez az érték statisztikailag nem szignifikáns
/X1=28,31; CV=o,3o; t=o,68/.
Az adatok alapján tehát megállapítható, hogy a kapcsolatte
remtési képesség nincs nemhez kötve.
Az osztályokba sorolás alapján /25.sz.táblázat/ látható,
hogy a leggyengébb osztályba került a férfiak 2o,6 %-a,míg a
nőknek 14,3 %. A 2-es és 4-es osztályba több nő, míg a 3-as
és 5-ös osztályba több férfi került.
A vizsgált személyek életkorát tekintve - a minta átlagéletkora 26 év - megállapítható, /27.sz.táblázat/ hogy a
p <C 0,01 szinten szignifikáns korreláció mutatható ki a kér
dőívben nyújtott teljesítmény és az életkor között.
/X2=311,77; CV= o,41;/
Két életkori csoport nyerspontértékeit tekintve - 3o év
alattiak és 3o év felettiek - a különbség p < 0,01 szinten
statisztikailag szignifikáns /t=2,73/. A két korcsoport
nyerspontértékeinek különbségéből is látható,/27.sz. táblá-

16.sz.ábra: A Kontaktusteremtés kérdőív pontszámainak gyakorsági poligonja
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zat/ hogy a 3o év alatti korosztály kapcsolatteremtési ké
pessége jobb mint az e-fölötti korosztályé.
Ezt mutatják a két korcsoport osztályokba sorolásának adatai
is, /28.sz. táblázat/ mely szerint az 1-es osztályba a fia
talabb korosztály 18,8 %, míg az idősebbek 27,3 % tartozik.
Az 5-ös osztályba a különbség még jelentősebb, mivel ebbe a
kategóriába a fiatalabbak 22,2 %-a mellett, az idősebbek
csupán 4,5 %-a került.
A minta életkori kategóriáinak további finomításakor megál
lapítható, /29.sz.táblázat/ hogy a legmagasabb nyerspontér
téket a legfiatalabb korcsoport érte el, ugyanakkor a leg
gyengébb eredményt a legidősebb korcsoport. A- mintában az
életkoronként mért két szélső érték közötti különbség
p<CT0,05 szinten statisztikailag szignifikáns /t=2,31/.
A legfiatalabb korcsoport és a 41-45 év közötti korosztály
közötti különbség p< 0,01 szinten szignifikáns /t=2,87/.
Az adatokból tehát látható, hogy tendenciájában - hasonlóan
a Szociális intelligencia teszthez - az idősebb korosztály
gyengébb szinten teljesít, mint a fiatalabb.
A minta évfolyamonként képzett kategóriái közül /sorál
lományú katona, elsős, másodikos, átképzős, katonatiszt/ a
legjobb eredményt a sorállományú katonák, míg a leggyengébb
pontértékeket a katonatisztek
különbsége

érték el.

/A nyerspontérték

6,79 pont./ Ez a különbség p<0,0l szinten sta

tisztikailag szignifikáns '/t = 3,65/.
A 3o.sz. táblázat adatai szerint az elsős évfolyam hallgatói
gyengébb eredményt értek el, mint a sorállományú katonák,
a nyerspontérték különbség p< 0,05 szinten szignifikáns
/t=2,o9/.
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Az egyes évfolyamok eredményei - hasonlóan a Szociális in
telligencia teszt adataihoz - megerősítik a kutatás hipoté
zisében megfogalmazottakat, miszerint a képzés nincs befo
lyásoló hatással a kapcsolatteremtési és- tartási képesség
alakulására.
Az egyes évfolyamok osztálybasorolásakor megállapítható,
/31.sz. táblázat/ hogy az 5-ös osztályba a sorkatonai szol
gálatot töltők 4o %-a került, míg a tisztek esetében ez csu
pán lo,7 %. A leggyengébb osztályba a katonatisztek 32 %-a,
míg a második évfolyam hallgatóinak csupán 16,9 %-a került.
Az egyes évfolyamok eredményei is megerősítik, hogy a vizs
gált képességre a főiskolai képzés során a tudatos képesség
fejlesztési törekvések hiányában döntően a spontán hatások
érvényesülése jellemző.
A vizsgálatban résztvevő hallgatók iskolai végzettsége
alapján képzett kategóriák nyerspontértékeinek vizsgálata
azt mutatja, /32.sz.táblázat/ hogy a legmagasabb pontszá
mot az általános iskolát végzettek, a leggyengébbet a főis
kolai végzettségűek érték el. Az egyetemet és főiskolát vég
zettek nyerspontértékeinek különbsége /t=o,27/, az egyetemi
diplomával rendelkezők és a középiskolások pontértékeinek
különbsége /t=-o,78/ az egyetemi végzettségűek és a szakmun
kásképzővel rendelkezők nyerspontértékeinek különbsége
/t=-l,32/ statisztikailag nem szignifikáns.
Az iskolai végzettség alapján történő osztályokba soroláskor
látható, /33.sz. táblázat/ hogy az egyetemet végzettek dön
tően /57,1 %/ a közepes kategóriába, míg a főiskolai vég
zettséggel rendelkezők /Зо,2 %/ a leggyengébb kategóriába
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tartoznak. A középiskolai végzettségűek legtöbbje /23,9 %/ a
jó kategóriába került,a szakmunkásképzőt és az általános is
kolát végzettek többsége pedig a kiváló kategóriában foglal
helyet.
A vizsgálatban résztvevő hallgatók idegennyelv ismeretét és
a kérdőívben nyújtott teljesítményt vizsgálva megállapítha
tó, /34.sz.táblázat/ hogy a kapcsolatteremtési képesség és
az idegennyelv ismeret között szignifikáns összefüggés nem
mutatható ki /X'2=4o,77; CV=o,46; t = l,48/.A nyelvismerettel
rendelkező hallgatók összességében minden kategóriában maga
sabb nyerspontértékeket értek el, mint azok, akik nem ren
delkeznek idegennyelv tudással. A nyerspontérték különbség
férfiaknál 2,3o, nőknél o,71 pont, azonban ezek az értékek
nem szignifikánsak.
Az osztályba sorolás alapján kitűnik továbbá, /35.sz.táblá
zat/ hogy a nyelvtudással rendelkezők 26,9 %-a az 5-ös osz
tályba tartozik, míg az idegennyelv ismerettel nem rendelke
zők 25,4 %-a a 2-es osztályba került.
A vizsgálatban résztvevőknek a kérdőív kérdéseire adott
válaszai és a 7 faktor adatai alapvetően kedvezők a kapcso
latteremtés szempontjából. Társaságkedvelő magatartásuk
/kapcsolatkeresés és társas hatékonyság faktor/ jól motivál
ható a képzési folyamatban,

A minta adatai szerint a hall-

gatók szociálisan nyitottak. Pszichés aktivitásuk elsősorban
a külvilág felé irányul, amit jellemez a nyitottság, az embéri kapcsolatok iránt

/1.kérdés, osztályátlag 3,o7/.

Befeléfordulás, zárkózottság a külvilághoz való viszonyt il
letően a minta 7,4 %-nál /24 fő/ tapasztalható. A hallgató-
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kat tehát döntően az extraverzív irányultság jellemzi az
extraverzió-intraverzió dimenzióban.
Pozitív képet mutat a hallgatóknak a kapcsolatok tartósságá
ra való törekvése /5.kérdés, osztályátlag 3,82/. Az adatok
arra utalnak, hogy a felelőtlen, felszines kapcsolatok nem
jellemzőek a vizsgálatban résztvevők körében /28. kérdés,
osztályátlag 2,13/. A válaszok utalnak arra is, hogy a
szakmai témákon kívül számos olyan területe van életük
nek, ahol jó kapcsolatokat tudnak kialakítani. A kapcso
latok tartósságának igénye feltételezi még a mély, állandó,
személyes kapcsolatok kialakítására irányuló törekvést is.
A felmérés adatai alapján a hallgatók empátiás képessége
kedvező /faktorátlag 3,63/. Jó értéket mutatnak a másik em
ber problémáinak megértésével, azonosulásával kapcsolatos
adatok /18.kérdés, osztályátlag 3,82; 38.kérdés, osztályát
lag 3,91/.

Ezek az eredmények a szakmai képzés szempontjá

ból is kedvezőek, mert tükrözik a hallgatóknak a másik ember
iránti érzékenységét, a másik helyzetének átgondolását, ér
zelmeinek megértését.
A kommunikációs képességre vonatkozó faktor /átlag 2,44/
adatai nem kedvezőek. A kapcsolatteremtésben és a kapcsolattartásban a verbális kommunikáció nem erőssége a vizsgált
személyeknek. /А hallgatók kifejezőképességének szintje ta
nórákon is jól megfigyelhető, a kérdőív adatai is megerősí
tik a gyakorlatban tapasztaltakat /7.kérdés, osztályátlag
2,77; 24.kérdés, osztályátlag 2,82/.
A nonverbális kommunikáció adatai szakmai szempontból már
kedvezőbbek, /8.kérdés, osztályátlag 3,98; 16.kérdés, ősz-
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tályátlag 2,44; 31.kérdés, osztályátlag 2,57/ de az átlagok
arra utalnak, hogy a képzés során ez a faktor sem hanyagol
ható el.
A szociális szerepek faktor adatai az előzetes várakozásnak
megfelelőek. A társasági normák betartásával kapcsolatos
kérdés /6.kérdés, osztályátlag 1,59/,az idegen emberek tár
saságában tanúsított szerep /2o.kérdés, osztályátlag 2,oo/,
majd az antipatikus emberekkel szemben kialakított szerep
/23.kérdés, osztályátlag 3,11/ adatai a képzés és a hivatás
gyakorlása szempontjából kedvezőek.
További elemzést igényelnek a 32-es kérdésre adott válaszok
/ősztályátlag 2,33/,amelyek a szerepvállalással összefüggés
ben átlag alatti értéket tükröznek.
A Kontaktusteremtés kérdőív faktorainak vizsgálata
alapján láthatjuk, /36.sz.táblázat/ hogy a kapcsolatkeresés
faktor p <c 0,01 szinten pozitív korrelációt mutat a társas
hatékonysággal /о,32/, a szociális szerepekkel /о,47/, a má
sok elfogadása-elutasítása /о,46/ faktorral a teljes mintán.
Ugyancsak szignifikáns pozitív korrelációt mutat p <C 0,01
szinten a teljes mintán a társas hatékonyság faktor az em
pátiás képességgel /о,4о/, a szociális szerepekkel /о,25/
és a metakommunikációs képesség /о,24/ faktorral.
Szignifikáns pozitiv korreláció jellemzi továbbá a szociális
szerepek faktort a mások elfogadása-elutasítása /о,38/, az
empátiás képesség /о,25/ és a metakommunikációs képesség
/о,28/ faktorokkal p<C 0,01 szinten.
Férfiak esetében /21.sz.táblázat/ a faktorok közötti
korrelációk szorosabb kapcsolatot mutatnak, mint a nőknél.
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Ebben a csoportbontásban a kapcsolatkeresés faktor р<;0,01
szinten szignifikáns pozitív korrelációt mutat a társas hatékonysággal/o,33/,a szociális szerepekkel /о,49/ és a mások
elfogadása-elutasítása /о,46/ faktorokkal. A férfiaknál
ugyancsak p<0,01 szinten szignifikáns pozitív korreláció
jellemzi a társas hatékonyság faktornak az empátiás képes
séggel /о,42/, a szociális szerepekkel /о,29/ és p<C 0,05
szinten a metakommunikációs képességgel /о,21/ való kapcso
latát. Az empátiás képesség faktor p< 0,01 szinten szig
nifikáns korrelációt mutat a kommunikációs képesség /о,39/
és a metakommunikációs képesség /о,Зо/ faktorokkal.
A szociális szerepek faktort p

0,01 szinten szignifikáns

pozitív korreláció jellemzi a mások elfogadása-elutasítása
/о,4о/ a kommunikációs képesség /о,26/ és a metakommuniká
ciós képesség /о,29/ faktorokkal.
A nők esetében /22. sz. táblázat/

a kapcsolatkere

sés faktor a mások elfogadása faktorral p< 0,01 szinten
/о,56/,a társas hatékonyság a metakommunikációs képességgel
/о,36/ és az empátiás képesség a kommunikációs képességgel
/о,36/ áll p < 0,05 szinten szignifikáns kapcsolatban.
A két életkori csoport -3o év alattiak és felettiek
esetében a faktorok közötti korrelációk nem mutatnak jelen
tősebb eltérést.
A 3o év alatti korcsoport esetében a kapcsolatkeresés faktor
mutat p<0,01 szinten szignifikáns pozitív korrelációt a
a társas hatékonyság /о,Зо/, a szociális szerepek /о,47/
és a mások elfogadása-elutasítása /о,44/ faktorokkal.
/23.sz.táblázat/
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Ebben az alcsoportban szignifikáns pozitív korreláció jel
lemzi p

O,Ol szinten a

szociális szerepek faktornak a

viszonyát a kérdőív mások elfogadása-elutasítása /о,39/,
a kommunikációs képesség /о,26/és a metakommunikációs képes
ség /о,25/

faktorokhoz. A 3o év alattiak esetében a meta

kommunikációs faktor mutat p<0,01 szinten szignifikáns po
zitív

korrelációt a

társas

hatékonyság

képesség /о,28/ faktorokkal. A 3o éven

/о,23/ az
felüli

empátiás

korcsoport

esetében /24. sz. táblázat/ a metakommunikációs faktor
p < 0,05 szinten csak az empátiás képességgel /о,31/ és
p < 0,01 szinten a szociális szerepek /о,41/ faktorral mu
tat szignifikáns korrelációt. A kapcsolatkeresési faktor en
nél a korcsoportnál is p< 0,01 szinten szignifikáns pozi
tív korrelációt mutat a társas hatékonyság /о,48/, a szociá
lis szerepek /о,44/ és a mások

elfogadása /о,53/ faktorok

kal, azonban a szociális szerepek faktor - ellentétben a
3o év alatti korcsoport adataival

csak a metakommunikációs

képességgel mutat p<C 0,01 szinten szignifikáns korrelációt
/о,41/.
Összességében a Kontaktusteremtés kérdőív adataiból
megállapítható, hogy a vizsgált hallgatók, kapcsolatterem
tő képességmutatója széles skálán helyezkedik el és egyes
feladatokat tekintve nem a kívánt mértékű a pálya elvárt
pszichológiai és pedagógiai követelményeinek.

5.5.3. A két vizsgálati eszköz kapcsolata

Nem mutatható ki szignifikáns korreláció a Szociális
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intelligencia teszt faktorai,a 4 faktor összesített értéke
és a Kontaktusteremtés kérdőív között. /36.sz.táblázat/
A SZÍT egyes faktorai közül a történetbefejezés teszt
/SZÍT I./mutat igen laza összefüggést /о,16/a kédőívvel,
ugyanakkor a hasonlóan kép formájában megjelenő történetkie
gészítés faktor /SZÍT IV./ és a Kontaktusteremtés kérdőív
között értelmezhető pozitív korreláció egyáltalán nincs.
Néhány esetben igen laza negatív korreláció mutatkozik, ami
azonban figyelmen kívül hagyható.
A két vizsgálati eszköz egymástól való függetlenségének va
lószínű oka az, hogy a Szociális intelligencia teszt a mások
viselkedésének megismerésére való globális képességet ragad
ja meg. Ez a szociális intelligenciának olyan oldala, amely
meghatározza a személyközi kapcsolatokat, de részben függet
len is attól. A viselkedésfelismerés az empátia és a szociá
lis érzékenység révén, valamint azon keresztül valósul meg,
ahogyan másokat észlelünk.így válik lehetővé,

hogy másokat

megértsünk, megtudjuk ki a másik, mit kiván, mit fog tenni.
A viselkedésfelismerés

tehát

a vizsgált

két képesség

relációjában - olyan szakasz,amelyben a kontaktusérzék, az
egyén

közvetlen megértése,

a

feléje

irányított érdeklődés

csak lehetőség a kapcsolat megteremtésére.
A Kontaktusteremtés

kérdőív alapján a vizsgált személy

kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képességéről - mint aktív
cselekvési szakaszról

szerzünk információkat. Ezek a sze-

mély kapcsolatteremtési és-tartási cselekményeiben - kapcso
latkeresésében,
ban,

empátiás,

társas

hatékonyságában,

szereprepertoárjá

kommunikációs és metakommunikációs tevékeny

ségében - realizálódnak.
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A két mérőeszköz által vizsgált két képesség a viselkedés
két egymással kapcsolatban álló, de egymástól viszonylago
san független oldalaira helyezi a hangsúlyt és feltehetően
ez az oka annak, hogy közöttük szignifikáns korreláció nem
mutatható ki.
Ugyanez állapítható meg, ha a Szociális intelligencia
teszt faktorai és a Kontaktusteremtés kérdőív faktorai kö
zötti kapcsolatot vizsgáljuk./37.sz.táblázat/
A két vizsgálati eszköz faktorai között - egy esettől elte
kintve - értelmezhető pozitív korreláció nem mutatható ki.
Laza negatív korreláció mutatkozik p<0,05
gesztuscsoportok
kapcsolatkeresési

faktora
faktora

és

a

szinten a SZÍT

Kontaktusteremtés

között

/-o,22/,

tehát

kérdőív
ellenkező

irányú az összefüggés a kapcsolatkeresés és a gesztusnyelv
között.
A két vizsgálati eszköz faktorainak az alcsoportszinte
ken képzett kategóriái - férfiak és nők, valamint a két
életkori csoport /Зо éven aluliak és felüliek/ - között már
van összefüggés.
Férfiak

esetében

p<0,0l

szinten

szignifikáns

korreláció

mutatható ki a történetbefejezés teszt és a mások elfogadása-elutasítása faktor között /о,21/. /21.sz.táblázat/
A nőknél /22.sz.táblázat/,p<0,01 szinten negatív korreláci
ót mutat a geesztuscsoportok teszt a kapcsolatkeresés fak
torral /-о,4б/.
Ebben az alcsoportban a verbális faktor p< 0,05 szinten
negatív korrelációt mutat a szociális szerepek /-o,42/,
a mások elfogadása-elutasítása /-o,42/ és a metakommunikáci-
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ós képesség /-о,38/ faktorokkal. A történetkiegészítés teszt
p < 0,05 szinten pozitív korrelációt mutat az empátiás ké
pesség /о,36/ faktorral. A nők esetében a Szociális intelli
gencia teszt összpontszáma és a Kontaktusteremtés kérdőív
faktorai között p< 0,05 szinten negatív korreláció mutatha
tó ki a SZÍT összpontszám és a kapcsolatkeresés /-o,36/ és a
mások elfogadása-elutasítása /-o,4o/ faktorokkal.
A faktorok közötti korrelációk mindkét életkori csoport
3o éven aluliak és felülek

esetében eltérést mutatnak.

A 3o éven aluli korosztálynál /23. sz. táblázat/ a gesztus
csoportok teszt mutat p <T 0,05 szinten negatív korrelációt
a kapcsolatkeresés faktorral /-0,23/, ugyanilyen szinten van
pozitív korreláció az empátiás képesség faktorral /о,23/.
Az empátiás képesség faktort a történetkiegészítés teszthez
/о,19/ és a SZÍT összpontszámához viszonyítva /о,22/ igen
laza pozitív korreláció jellemzi.
A 3o éven felüli

korosztály

esetében

/24.sz.táblázat/

p<0,05 szinten pozitív korreláció mutatható ki a történet
befejezés tesztnek a kapcsolatkeresés /о,35/,

p<0,0l szin

ten a mások elfogadása-elutasítása /о,56/ faktorokkal,
ugyanakkor az empátiás képességgel p<0,0l szinten negatív
korreláció mutatkozik /-0,59/.
A verbális teszt p <C 0,05 szinten negatív korrelációt mutat
a mások elfogadása-elutasítása /-o,33/ és laza pozitív kor
relációt a metakommunikációs képesség faktorokkal.
A történetbefejezés teszt p< 0,01 szinten pozitív korrelá
ciót mutat a társas hatékonyság /о,5о/ és a metakommunikativ
képesség /о,57/ faktorokkal, ugyanakkor p
kommunikációs képesség /о,33/ faktorokkal.

0,05 szinten a
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Ebben az alcsoportban a SZÍT összpontszáma és a metakommuni
kációs képesség p< 0,05 szinten mutat szignifikáns korrelá
ciót /о,31/.
Összességében megállapítható,hogy a két vizsgálati esz
köz - a vizsgált minta két csoportjának - jegyei között nem
mutatkozik szignifikáns korreláció, alcsoportszinteken azon
ban a faktorok statisztikailag szignifikánsak.
A két vizsgálati eszköz adatainak összehasonlításakor - fi
gyelembe véve a Szociális intelligencia teszt és a Kontak
tusteremtés kérdőív csoportszinten mutatott függetlenségét
-látható, hogy a vizsgált két képességstruktúrában az ered
mények igen hasonlóak.
A hallgatók a nyerspontszámokat és a szórásokat tekintve a
két skálán közel azonosan helyezkednek el, tehát az osztá
lyok közötti differenciálás mindkét esetben igen hasonló.
Az egyes kategóriák összehasonlításának eredményei:
- A férfiak és a nők között a nyerspontértékek alapján
egyik vizsgálati eszközben sem mutatható ki szignifikáns
különbség.
- A vizsgált személyek életkorát tekintve a két életkori
csoport nyerspontértékének különbsége a Szociális intelli
gencia tesztnél is és a Kontaktusteremtés kérdőívben is
P

0,01 szinten statisztikailag szignifikáns. A minta to-

vábbi finomításakor mindkét vizsgálati eszközben a legma
gasabb pontszámot a legfiatalabb korcsoport, a leggyengéb
bet a legidősebb korosztály érte el.
- A két vizsgálati eszközben kimutatható, hogy a hallgatók
verbális képessége gyenge, ezek a feladatok nehéznek bizo
nyultak számukra.
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A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a vizsgálat so
rán a Szociális intelligencia teszt és a Kontaktusteremtés
kérdőív felhasználása alkalmasnak bizonyult a vizsgált képességsturktúrák jobb megismerésében.
Mindezek figyelembevételével azonban a Szociális intelligen
cia teszt és Kontaktusteremtés kérdőív közötti összefüggések
vizsgálata még további, elmélyült kutatást igényel.

5.5.4. A vizsgálati eredmények összefoglalása

A főiskolán bűnügyi nyomozó szakon tanuló hallgatók képességsturktúrájában szerepet játszó kontaktusteremtési éstartási képesség vizsgálatára törekedtem a képzés korszerű
sítése céljából.

A vizsgálat során olyan módszert kívántam

alkalmazni, amely a képesség specifikumait tárja fel. E cél
ból

alkalmaztam

a

Guilford-féle

Szociális

intelligencia

tesztet és a Kontaktusteremtés kérdőívet.
A vizsgálat eredményei megerősítették a hipotézisben
foglaltakat. A Szociális intelligencia teszt és a Kontaktus
teremtés kérdőív adatai alapján információkat szereztem a
főiskolai hallgatók kapcsolatteremtő és kapcsolattartó, va
lamint a másik ember viselkedésének megértésére vonatkozó
képességeiről. A két vizsgálati eszköz segítségével megálla
píthatóvá vált a főiskolai hallgatók vizsgált képességének
fejlettségi szintje. Az adatok megerősítették azt a feltéte
lezést is, hogy a hallgatók képességmutatói széles skálán
helyezkednek el, a szóródás az előzetes várakozásnál is
nagyobb, mivel a vizsgált személyek 3/4 részének a másik em-
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ber viselkedésének megértésére vonatkozó képessége átlagos,
vagy átlag alatti szinvonalú, ugyanakkor a mintában szerep
lők 3/5 része a kapcsolatteremtő és- tartó képességet te
kintve mutatott átlagos vagy átlag alatti képességszintet.
Mindkét vizsgálati eszköz esetében a hallgatók több mint
1/5-e a két képesség igen gyenge fokát mutatja, amely a bű
nügyi nyomozói pályán történő foglalkoztatásukat is kétsé
gessé teszi.
A vizsgálat adatai megerősítik azt a megállapítást, hogy a
képzés során - amely nem ad a szükségesnek megfelelő hang
súlyt a vizsgált képességek fejlesztésére - változás nem kö
vetkezik be, a főiskolai idő alatt elsősorban a spontán ha
tások érvényesülése a jellemző. A vizsgálat adatai szerint a
tanulmányok során nem fejlődik a hallgatók kapcsolatteremtő
és kapcsolattartó, valamint a viselkedésmegismerő képessége.
A vizsgálati eredmények ismeretében a felvett vagy felvétel
re kerülő hallgatók tudatos személyiségfejlesztése befolyá
solható, a kapott eredmények a főiskolai képzésben felhasz
nálhatók, így elsősorban a felvételi eljárás kiegészítésére,
azokra amelyek a felsőfokú képzésre való alkalmasságot, il
letve - döntően a szociális pályakörökre vonatkozóan - a
pályára való alkalmasságot előre jelezhetik.
A kutatási eredmények alapján a képzés szempontjából megra
gadhatóvá vált a vizsgált képességek szintje, a fejleszthe
tőség lehetősége.

A kutatás eredményei a későbbiek során

felhasználhatók a bűnügyi nyomozói pályára nevelés gyakorla
tában. Elsősorban a főiskolai nevelési folyamatok megalapo
zását szolgálhatja, a képzés tudatosabb, tervszerűbb és
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hallgató-centrikusabb előfeltételét jelentheti.
A vizsgálatok a hallgatók pályafejlődését jellemezhetik, de
segítséget nyújthatnak a munkahely választásban is.
A vizsgálati eredmények legjelentősebb felhasználási lehető
ségét az nyújtja, hogy

a vizsgálatban részt vevő hallgatók

saját eredményeikkel megismerkedhetnek és így önmagukról in
formációt nyerhetnek. /Az eredmények visszacsatolása folya
matosan megtörténik./ A hallgatók számára nyújtható informá
ció az önismeret fejlesztéséhez járulhat hozzá, amely végső
soron a hallgató autonómiáját, illetve egyéni életvezetésé
nek kibontakoztatását segítheti.
A vizsgálati eredmények ismertetése, összegzése mind a hall
gatók, mind az oktatók számára lehetőséget teremt olyan
együttműködésre, amely az oktatási folyamatban az egyén ké
pességeinek érvényesülését teszi lehetővé. Felhasználhatóak
a vizsgálati eredmények az átirányítás, illetve a mentálhi
giénés gondozás munkájában is.
A vizsgálat tapasztalatai alapján újabb feladatok fogalmaz
hatók meg, amelyek hozzájárulhatnak a témakör ismeretének
további gazdagításához.

5.5.5. Javaslatok a IV faktoros Szociális intelligencia
teszt magyar adaptációjához

A Szociális intelligencia teszt felvétele során figyel
met fordítottam arra,hogy a képsorok egyes tételei által
bemutatott szituációk érthetőek-e a hallgatók számára, mi
vel a képsorok szereplői ismeretlenek a magyaroknak.Lényeges

-147-

volt, hogy az utasításokat megértették-e a tesztet kitöltők,
valamint az, hogy elegendő-e a felvételi idő. Könnyített az
értelmezésen, hogy a teszt Európába kerülésekor elkészült
annak francia adaptációja, így az amerikai kultúrába tartozó
•eredeti szövegek módosításra kerültek. A francia kísérletek
ben ugyanis kiderült, hogy a sajátos közegben egyes tételek
re a vizsgált személyek másként reagálnak, /pl. a verbális
kifejezések tesztnél/ mint az amerikai mintában szereplők,
ezért a javítókulcs néhány tételét megváltoztatták. Nagyon
fontosnak ítélhető ez a tény, hiszen ilyen irányú változta
tás a magyar adaptáció során is valószínűnek látszik. A
vizsgálatokban a francia adaptált változatot használtam fel.
A tesztek sorrendjét úgy választották meg, hogy a hall
gatók a könnyebb tesztet /a Történetbefejezést/ töltik ki
először, a verbális tesztet harmadiknak

a feladat változa

tossága érdekében - a két rajzos történet teszt így nem ke
rült egymás mellé a kifáradás elkerülése miatt. A francia
adaptáció során is megállapítást nyert, hogy: "a sztandardizálás ezen a kívánatosnak ítélt, de nem megváltoztathatatlan
sorrenden alapszik." A tesztek felvétele során tapasztaltak
alapján a sorrendre figyelemmel szükségesnek tartom annak
további vizsgálatát, hogy az időben leghosszabb és a felada
tok nehézségi fokát tekintve is a legnehezebb tesztet /SZÍT
IV./ célszerű-e a sorozat végén felvenni.
A teszt kitöltése előtt rendelkezésre bocsátott magya
rázó-értelmező szöveg elégségesnek bizonyult. A 4 teszt kö
zül

a verbális

kifejezések tesztnél

/SZÍT III./ kellett a

többihez viszonyítva részletesebb tájékoztatást adni és

itt
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többször kérdést is tettek fel a kitöltés megkezdése előtt.
Az

első két

teszt

kitöltése

során

a

hallgatók nyugodtan,

csendben dolgoztak,a verbális kifejezések egy-egy szituáció
jának értelmezésénél és a történetkiegészítés egy-egy képso
ránál mosolyogtak, felnevettek, láthatólag élvezték a teszt
kitöltését. A vizsgált személyek egy kisebb részét - első
sorban az idősebbeket - zavarta a teszt játékos formája, ér
zésem szerint néhányuknak gondot okozott "a játék", de el
mondásuk szerint ők is komolyan vették a teszteket.
A francia adaptáció alapján megállapított felvételi idő
a magyar mintánál a következőképpen alakult:
- SZÍT I-nél: A történetbefejezés sorozatára /1-14. képsor/
fordítható 6 perc megfelelőnek bizonyult, de ebben már
benne van a teszttel való ismerkedés, az újszerűség, az
első képsorok megoldhatóságának bizonytalansága. A második
sorozatra /15-29. képsor/ fordítható idő már soknak bizo
nyult. A felvételeknél a

hallgatók többsége ezt már 5

perc alatt megoldotta.
SZÍT II-nél: A gesztuscsoportok teszt értelmezése után az
első sorozatra /1-15. képsor/ fordítható 7 perc helyett a
hallgatók átlagosan 6 perc alatt teljesítették a teszt el
ső részét, míg a második sorozatra /16-3o. képsor/ elegen
dőnek bizonyult 5 perc.
SZÍT III-nál: A verbális kifejezések esetében a rendelke
zésre álló 5-5 perc helyett átlagosan 4-4 perc alatt vála
szoltak a kérdésekre.
SZÍT IV-nél: A történetkiegészítésre fordítható 2x10 perc
nem volt elegendő. Tapasztalatom szerint - amennyiben a
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tesztfelvétel sorrendje változatlan marad és egymást köve
tően történik a felvétel - sorozatonként két perccel cél
szerű lenne megnövelni a felvételi időt, amennyiben a to
vábbi vizsgálatok ezt megerősítik.
A tesztek kitöltése után a hallgatók elmondhatták vélemé
nyeiket a tartalomról, néhány esetben megmagyarázták válasz
tásaikat. Összességében a tapasztalat az volt, hogy a hall
gatók nagyrészt megértették az egyes szituációkat,amelyben a
szereplők voltak, de adódtak félreértések, félreértelmezések
is. Az egyes tételek végén a válaszok százalékarányának ki
számításakor váltak érzékelhetővé ezek a félreértések, kiug
ró aránytalanságok, melyek tesztenként a következők:
SZÍT I-nél:
- A 9-es számú válasznál a szavazatoknak csak 4o,6 %-a gyűlt
össze, a 3-as

helyes - megoldásra, ugyanakkor az 1-es

válasz vonzotta a hallgatók 42,3 %-át. A hallgatók többsé
ge tehát a vásárló férfi cselekményére - a mogorva eladó
reakciója helyett - az előzékenyebb, nagystílűbb kereske
dői megoldást tartotta követendőnek.
- A lo-es számú válasz ugyancsak problémát okozott, mivel a
helyes megoldást /1-es válasz/ 35,1 %-a választotta, míg a
2-es képest 49,7 %. E választás esetében - figyelemmel a
minta átlagéletkorára - valószínű kevesen vették észre,
hogy a korábbi képek felnőtt figurái helyett, itt egy
gyermek a szereplő, aki ebben a szituációban életkorának
megfelelően gondolkodik és cselekszik.
- A 28-as számú képsornál a helyes /2-es/ képet 35,4 %-a,
míg a 3-ast 42,6 %-a választotta. A 3-as kép vonzásának
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valószinű oka, hogy egy haragos, agresszív magatartásra
nem a meglepett, előzékeny háziasszonyi magatartás a reak
ció /2-es kép/. Feltételezhetjük, hogy a hallgatók min
dennapi tapasztalataik alapján ítélték meg az interakciót.
SZÍT II-nél:
- A lo-es képsor 4-es - helyes - megoldását 31,7 %-a, míg a
2-est 44,6 %-a választotta. A 2-es kép választásának oka
az lehet, hogy nem tudták a három összetartozó kép - külö
nösen az első kettő - jelentését megfejteni,ezért válasz
tásuk az elgondolkodó, töprengő férfira esett.
- Jelentős a különbség a 13-as képsor értelmezésében is. A
helyes

4-es - megoldást 25,7 %-a, míg a 2-es képet

53,1 %-a választotta. Ennek feltételezhető oka az, hogy a
férfi erejéhez inkább tartozik a férfiak egymás közti el
ismerése /2-es kép/ mint a női arckifejezés. Választásaik
nál figyelembe kell venni a minta férfi dominanciáját is.
- Eltérés mutatkozik a 15-ös képsornál, ahol a 2-es

he

lyes - választ 19,7 %-a, míg a 4-est 23,1 %-a választotta.
Ezesetben a várakozó odaforduló, figyelő magatartást vél
ték elgondolkodó, töprengő magatartásnak.
SZÍT III-nál:
A verbális kifejezések teszt vizsgálatát megnehezíti az,
hogy az egyedüli verbális teszt fordítása megváltoztatja a
mögöttes tartalmat és az állandósult kifejezések egyes ese
tekben megváltoztatják a szituációk értelmezését is.
- A verbális teszt 8-as kérdésére a 2-es - helyes - megol
dást 4o,3 %-a, az 1-est 42,3 %-a választotta, melynek
valószínű oka, hogy az első megoldást a pszichiáter-beteg
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viszonyt azonosnak ítélték a járókelő és egy baleset áldo
zata viszonylatával.
- A 16-os kérdés helyes megoldását /З-as/ lo,3 %-a válasz
totta, míg 68,3 %-a a 2-es válasz mellett döntött. A tétel
"szeretném látni" modalitása módosíthatja a jelentést.
/"... na majd meglátjuk...", vagy egyszerű vizuális meg
győződés lehetőségének kéréséről van-e szó pl./. Ennek
alapján feltételezhető, hogy a minta többsége által vá
lasztott megoldás elfogadható a 3. megoldással szemben.
- A 24-es kérdés helyes - 1-es - megoldását 28,3 %-a, míg
a 3-ast 47,7 %-a választotta, melynek valószínű oka a kér
dés helytelen értelmezése, vagy fordítási probléma.
SZÍT IV-nél:
- A 11-es számú történet egy utcai rablótámadás eseményeit
jelentíti meg. A hívóképsorból a hallgatók 41,4 %-a vélte
azt, hogy a támadó nem várt külső esemény nyomán /4-es
számú kép/ válik magatehetetlenné. Az "intézkedő" hölgy
önmagát is meglepő támadását a hallgatóknak csak 38,о %-a
ismerte fel.
- A 13-as képsor vizsgálatából kitűnik, hogy a boy viselke
dése háborította fel a vendéget. A hallgatók választásai
ból ítélve ezt a magatartást bármelyik kép előidézhette,
/1-es kép 29,1 %; 3-as kép 24,о %; 4-es kép 17,7 %/ de a
legéletszerűbbnek mégis a második - helyes - megoldás
29,1 % látszik.
- A 23-as képsor helyes /4-es/ képét 11,4 %, míg az 1-es ké
pet 68,9 % választotta. A választás lehetséges oka az, ha
valaki hagyja, hogy az ágyába vigyék a reggelit, kevésbé
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valószinű, hogy a reggeli jóízű elfogyasztása helyett dü
hösen a felöltözést választja.
A 28-as tételnél a 3-as
az 1-est 55,1 %, a

helyes - megoldást 13,7 %-a, míg

2-est 15,7 %, a 4-est 15,4 %-a válasz

totta. Mindhárom helytelen megoldást tehát többen válasz
tották, mint az eredetileg meghatározott 3-as számú képet,
ami arra utal,hogy a hallgatók nem értették meg a történe
tet, vagy az idő rövidsége miatt nem állt módjukban az
alaposabb

szituáció-elemzés. A szabálytalanságon tetten

ért férfit a motoros rendőr a hívótörténet 2. képén meg
büntette, a helyes megoldáson /3. képen/ már kioktatja az
elkövetett cselekmény miatt. A félreértés egyik oka az le
het, hogy a hívótörténet 3. képéből - a szabálytalankodó
férfi térképpel a kezében tanácsot kér - nem következik
egyértelműen a kioktatás.
Összességében tehát megállapítható, hogy a fenti értel
mezési zavarok okainak gondos elemzése - más populációból
vett minták eredményei - alapján lehet majd dönteni a vála
szok esetleges módosításáról, amely hozzájárulhat a Szociá
lis intelligencia teszt magyar adaptációjához.

5.6. A kutatási eredményekből adódó feladatok, nevelési konzekvenciák

A Rendőrtiszti Főiskolán a bűnügyi nyomozók képzésé
ben célszerű lenne meghatározni a pályakörre jellemző olyan
képességfejlesztési programokat, amelyek a szerepelsajátí
tási folyamatban központi jelentőségűek, s amelyekre a kép
zés során döntően koncentrálni lehetne.
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/А bűnügyi nyomozói szakon végzett hallgatók a társas vi
szonyulások irányítása terén - a képességfejlesztési progra
mok nélkül - feltehetően sok bizonytalanságot élnek át. A
hallgatók az iskola befejezésekor valójában csak potenciáli
san felelnek meg a szakmai szerepelsajátítás folyamatán belül

a szakma interperszonális kapcsolatokkal szemben tá

masztott követelményeinek. E téren csak a folyamatos szerep
gyakorlás lesz a meghatározó a személyiségfejlődés további
alakulásában./
A főiskolai képzés során fokozott figyelemmel kellene
tanulmányozni és rendszeresen értékelni a hallgatók szociabilitási szintjét.
Az előzőekben már megállapítást nyert, hogy a kapcsolatte
remtő és- tartó képesség kialakulása, kifejlődése a szemé
lyiségfejlődés korai szakaszára orientálódik és fejlődését
tekintve különböző intenzitású minőségi változások jellem
zik.
A főiskolai képzésben - képességfejlesztési törekvésekben tehát a kapcsolatteremtő és- tartó képességgel úgy kell szá
molni, mint nagyjából már kialakult, viszonylagosan állandó
jellemzője a személyiségnek. Ez azt jelenti, hogy a képes
ség általában olyan fejlettségi szintet ér el,ami megfelelő
viszonyulásmódot biztosít a hallgató interperszonális kap
csolataiban .
Mindezek figyelembevételével a főiskolai hallgatók kapcso
latteremtő és kapcsolattartó képességének vizsgálatához
elengedhetetlen a személyiségfejlődés különböző szakaszaiban
a vizsgált képességre valamilyen szempontból is ható kö-
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rülmények /különböző negatív hatások stb./ megismerése.
A következőkben a főiskolai képzésben a vizsgált képesség
fejlesztésével kapcsolatos konkrét feladatokat ismertetem.

5.6.1. Kapcsolatteremtési és- tartási gyakorlatok

A gyakorlati foglalkozások alkalmával a hallgatók olyan
kétszemélyes /diádikus/ beszélgetési "találkozási" helyzet
ben vesznek részt, amelynek egyik oldalán a bűnügyi nyomozó,
a másikon "az általa már kiválasztott", az ügy felderítésé
ben várhatóan segítséget adó személy vesz részt.
Tulajdonképpen a szituáció szociodramatikus játéknak is ne
vezhető, mivel a hallgatók egy problémahelyzetet szimuláló
gyakorlatnak részesei. A helyzet által kívánt szerepekben
/nyomozó-segítő, nyomozó-tanú, nyomozó-sértett, nyomozó-el
követő stb./ a hallgatók nem önmagukat játszák el,hanem egy
helyzet által megkívánt szerepet. Magát a szituációt és az
adott szerepeket nem a játékban szereplő pár választja, ha
nem azt a gyakorlatvezetőtől kapja. A gyakorlat valóságos
célja, hogy a hétköznapi bűnüldözési gyakorlatból adódó
problémát a szimulációs gyakorlatban "élő helyzetben" pró
báljunk ki.
A teremben - ahol a beszélgetés zajlik - az osztály többi
hallgatója is jelen van, így a csoport konfrontációs és tá
mogató, az öntapasztalási hatásokat felerősítő közegében
bonyolódik a szituáció.
A gyakorlatok során a hallgatók egyes szám első személyben
vállalják a szerepviselkedés közléseit. A két szereplőn ki-
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vül a többi hallgató azt a feladatot kapja, hogy éljék bele
magukat a szereplők helyzetébe.
A dialógus ideje nem korlátozott. Az "eredmény" az, ha pl. a segítő esetében - a nyomozó meg tudja győzni az ille
tőt abban, hogy a nyomozati munka e stádiumában számára /a
nyomozónak/ segítséget nyújtson az ügy gyors felderítésében.
A gyakorlatot videotechnika alkalmazásával rögzítjük.
/А videotechnika felhasználására a későbbiekben térek ki./
A cél az, hogy a szakmai identitásnak és a szerepnek a felhasználásával a hallgató minél jobban elsajátítsa a pályához
szükséges képességeket. Ezeknek a gyakorlatoknak az önis
mereti értéke is igen jelentős.
A gyakorlatok célja nem a problémafeltárás, nem a problémamegoldás, hanem a szakmai interakciós szituációk, helyzetek
"előhívása", a hallgatónak ilyen helyzetbe való belehelyezése, olyan kontaktusok kialakítása, amelyek a munkában "éles
szituációban" már nem éri őket váratlanul. A gyakorlat ugya
nis a kapcsolatfelvételben azt a szituációt nyújtja, amely
ben a szociális ügyességeknek, ügyetlenkedéseknek a szociá
lis képességeknek működniük kell valamilyen formában.
A beszélgetést követően -rövid szünet után- az azonnali
megbeszélő visszajelentést alkalmazzuk, azaz rögtön sort ke
rítünk a gyakorlat megbeszélésére. A csoporttagok értékelik
először a teljesítményt, elmondják véleményeiket a gyakor
latról. Visszajelzést adnak a szereplők viselkedéséről, ki
jelentéseiről, gesztusaikról és elmondják azt is, hogy ők
hogyan csinálták volna másként a gyakorlatot.
Ezt követően a szereplők számolnak be átéléseikről, élménye-
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ikről, benyomásaikról, a zavaró, a kellemes mozzanatokról és
egymás teljesítményéről egyaránt. Visszatükrözik a szerep
partner érzéseit, elmondják azt, hogy egyes megnyilvánulásai
milyen indulatokat váltott ki belőlük. Egyben válaszolnak a
csoporttagok értékeléseire, feltett kérdéseire és megindokolják - ha kell

azt is, hogy miért ezt a megoldást vá-

lasztották.
A hallgatók ítéletei után a szaktanár szóban értékeli a gya
korlatot, a szereplők teljesítményét, a hallgatók értékelé
seit. Mivel a gyakorlatokat videofelvételen rögzítjük, így
többcsatornás lehetőség nyílik a teljesítmény értékelésére.
A foglalkozáson együtt újból végignézzük az egész anyagot. A
hallgatók jegyzetelnek, a videomagnó számlálóján jelzik,hol,
mikor, mire kell majd visszatérnünk.
A gyakorlat videós elemzésekor a következőkre fordítunk meg
különböztetett figyelmet:
- a jellemző attitűdökre és viselkedésmódokra;
a verbális közlésekben

a szöveg tartalmára, a tapintatra,

a céltudatosságra, a meggyőzőerőre, a konkrétságra, az
esetleges mellébeszélésekre, a szóismétlésekre, a "panel
mondatokra", a gyakran használt kötőszavakra, stb;
- a nem verbális kommunikációra, a metakommunikativ jelleg
zetességekre, melyeket a beszélgetés tartalmi vonatkozásai
idéztek elő stb.

5.6.2. Mikroelemzés

A szociológiában és a

szociálpszichológiában

használt

-157-

sajátos megközelítési módszer az interakciók kutatásában a
mikroelemzés, ami a kapcsolatteremtési és- tartási képesség
fejlesztésében is felhasználható.
A módszer lényege, hogy a mikroelemzéssel az emberi érintke
zések aprólékos elemzését végezzük minden közlés esetében
megvizsgálva, hogy a közlő fél azt hogyan szánta, gondolta
és a másik hogyan fogadta, hogyan értette.
Ilyen elemzéssel a formális kapcsolatokban ügyesen viselkedő
személy akcióiban mindig meg lehet találni a megfelelő ütem
érzéket, a másik igényének észrevételét és kielégítését, az
érzelmi állapotok észrevételét és respektálását stb.
Az ilyen ember általában azt nyújtja a másiknak, amit sze
retne és olyan módon próbálja befolyásolni, ahogyan a leg
könnyebben lehet, olyan tendenciákon át, amelyek a kívánt
irányba visznek.
A mikroelemzések során általában kiderül, hogy egy-egy hely
zetben sokféle reakciómód

lehetőség képzelhető el és min

dig van néhány olyan válasz, amely az utólagos elemzés során
jobbnak és eredményesebbnek látszik, mint a már megtörtént
reakció. A mikroelemzésből kitűnik az is, hogy az emberi
érintkezésekben sok általános, nem specifikus mozzanat van,
amely egy-egy adott kérdés vagy ellentét lényegét nem érin
ti, de amely fontos az interakció kimenetelében.
A mikroelemzés célja, hogy a magunk és mások játékainak mik
roelemzése útján nyert információkat a személyes élményeknek
az érzelmi-indulati benyomásaival együtt olyan, a személyes
fejlődést, önismeretet gyarapító értékké ötvözhessük, amely
átsugárzik a mindennapi munkába.
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5.6.3. Videotechnika

A különféle szituációs játékokban és a mikroelemzés so
rán is felhasználjuk a videotechnika nyújtotta lehetősége
ket. A videotechnika alkalmazási lehetőségeit azonban a gya
korlataink

során

tovább

kívánjuk

fejleszteni.Szeretnénk

a

beszélgetések felvételeinél - az eddigi egy kamera helyett több

kamerát

felhasználni,

így

a

szituációban nem

csak a

"kávéházi kettős" szerepelne egy kameraállásból, hanem egyegy kamera venné fel a szereplőket külön-külön. A két kamera
felhasználásával hatékonyabb értékelésre nyílna lehetőség.
Terveink között szerepel egy modellfelvételeket tartalmazó
standard gyűjtemény összeállítása a bűnügyi nyomozói munká
ban a kapcsolatteremtés és- tartás leggyakrabban előforduló
eseteiből,különféle elemzési feladatok kidolgozásával. A jó
megoldási módokat tartalmazó modellfelvételek bármikor, bár
milyen foglalkozás keretében /vitaindítóként, szemléltető
eszközként stb./ alkalmazhatók.
Modellfelvételek készülnének:
a. A nonverbális kommunikációs elemekről:
- a tekintetről;
- a gesztusról;
- a mimikáról;
- a testtartásról;
- a távolságtartásról.
b. A szerepjátszási képesség alkalmazásáról.
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5.6.4. Az önfejlesztés eszközei

Felmerül

a

kérdés

mit

tehet,

mit

tegyen a

főiskolai

hallgató a leendő és a már gyakorló bűnügyi nyomozó abban,
hogy

önmaga

személyiségfejlődését,

a

hivatás

szempontjából kiemelt képességek fejlesztését

gyakorlása
ideértve a

kapcsolatteremtő és- tartó képességet is - elősegítse.
Az is segít ha valaki érzékennyé válik a pszichológiai öszszefüggések megismerése iránt, egyszerűen ennek a mindenütt
hozzáférhető lehetőségnek, a töprengésnek, gondolkodásnak
segítségével is sokat elérhet, önmagában is sokat változhat.
Természetesen már az is fejlesztő hatású, ha az elméleti is
mereteket és a szemléletet /pl. az empátia területén/ megér
tette, elsajátította, mert ezek újszerű önvizsgálatra kész
tetnek .
A nyomozói munka különféle
nak arra,

területein tág lehetőségek nyíl

hogy a kapcsolattermtést és- tartást, az empáti

ás megértést, a kommunikációs viselkedést a nyomozó gyako
rolja .
A bűnügyi nyomozók között alig kihasznált lehetőség az
őszinte, konzultatív, problémaértelmező beszélgetés.
Lehetőségek rejlenek abban, ha a nyomozók bepillantást en
gednek gyengéikbe, problémáikba, ha kölcsönösen segíthetik
egymást visszajelzésekkel, különböző szempontokkal..
Az orvosok pszichológiai továbbképzésére bevezetett

Bálint

csoportok működéséhez hasonlóan a bűnügyi nyomozók képzésé
ben és továbbképzésében is alkalmazható lenne a mindennapok
problémás eseteinek, helyzeteinek megbeszélése abból a cél-
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ból, hogy a nyomozók jobban megértsék az egyes szituációk
lélektani tényezőit, különösen a nyomozó saját személyiségé
nek és viselkedésének szerepét a probléma kialakulásában
vagy fennmaradásában. A Bálint csoportokhoz hasonlóan a leg
fontosabb a bűnügyi nyomozók esetében is az ilyen csoport
beszélgetések felhasználásával az önvizsgálat és az önisme
ret fejlesztése.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatásban 600 személy kapcsolatteremtő és- tartó ké
pességének

megismerésére

előtt azt feltételeztem,

tettem

kísérletet.

A

vizsgálat

hogy a hallgatók kontaktusteremtő

képessége differenciált, de nem rendelkeztem adatokkal arra
vonatkozóan, hogy ez milyen mértékű. Ez a vizsgálat befejez
tével megismerhetővé vált.
Másik hipotézisem a képzésre vonatkozott, ezen belül is a
képzés nem kielégítő voltából adódóan arra, hogy a hallgatók
kapcsolatteremtő és- tartó képessége a főiskolai idő alatt
változik-e és ha igen, akkor milyen irányban.
Az adatok szerint a képzés nincs meghatározó hatással a ké
pességfejlődésre. A három év során jelentősebb változás a
hallgatók kapcsolatteremtő és- tartó képességében nem fi
gyelhető meg. A különböző évfolyamokon a minta igen kis ré
sze kiváló, nagyrészt átlagos, illetve jelentős részben
gyenge képességű. A főiskolai hallgatók esetében - lévén a
jövő bűnügyi nyomozóiról van szó - alapvető követelmény,
hogy az átlagot lényegesen meghaladó, tehát jó, vagy ha
elérhető, akkor kiváló kapcsolatteremtő és- tartó képességűekké váljanak.
A főiskolai képzés során tehát fontos követelmény,hogy
a hallgatók egy jelentős részével /a minta alapján a kép
zésben résztvevők kb. 75 %-ával/ speciálisan foglalkozzunk.
Az átlagos képességűeknél ugyanis már feltételezhető az em
berekkel való foglalkozás, a bánásmód esetenkénti nem kielé
gítő színvonala, a kapcsolatteremtésben és kapcsolattartás-
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ban tapasztalható kisebb hibák, hiányosságok.
A kapcsolatteremtő és- tartó képesség fejlesztésének hatásá
ra várhatóan javulni fog:
- a szolgálati feladatok ellátásának szakszerűsége;
- a lakossággal való kapcsolat színvonala;
- a főiskolai közösségeken belüli légkör, hangulat;
- a hallgatók önismerete, önértékelése, önszabályozása.
Összességében a pályán való sikeres helytálláshoz és az
egészséges személyiségfejlődés biztosításához egyaránt szük
séges, hogy a főiskola oktatói az eddigiektől eltérő módon
közelítsenek a hallgatók képességfejlesztéséhez.
Szükségesnek tartom, hogy a főiskolán a személyiség feltár
ható tulajdonságai alapján a képességfejlesztő foglalkozá
sokra a jelenleginél jóval nagyobb hagsúlyt helyezzünk.
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l.sz. melléklet

KO NT А К TU S TE RE!.; TE S KEZDOIV

Útmutató:

Ez a kérdőív egy sor állítást tartalmaz.
Kérjük az itt következő állításokat figyelmesen
olvassa el és az alábbiak szerint rangsorolja:
1 egyáltalán nem jellemző
2 kevésbé jellemző
3 jellemző
4'inkább jellemző
5 nagyon jellemző
A véleményét tükröző sorszámot válassza ki és
Írja be az állítás melletti négyzetbe.
Kérjük, hogy őszinte válaszaival segítse munkánkat.

1.

Kern szeretek egyedül maradni, úgy érzem, hogy
szükségem van az emberekre.

2.

..Italában szeretem az összejövezeleket.

о.

Szívesen vagyok a társaság középpontja.

4.

Közösségben igyekszem másokra is tekintettel
lenni.

5.

..Italában törekszem arra, hogy minél mélyebben
megismerjem az embereket.

6.

Gyakran gondot okoz a társasági norma betartása

7.

Szívesebben beszélek, mint hallgazok egy tár
saságban.

8.

Szemébe nézek annak, akivel beszélek.

9.

Addig nem szólítok meg embereket, amíg engem
meg nem szólítanak.

I___I
I___I
j

I___I
I___1

I__ 1
I___I
I
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J

10. Gyakran unalmasnak találnak az emberek.
11. Társaságban inkább igazodom ahhoz, amit a
többiek javasolnak.
12. kellemetlenül érint,ha társaságban produ
kálni kell magam.
13. Igyekszem az emberektől bizonyos távolságot
tartani.
14. Jobban szeretek egyedül lenni.
15. Társaságban nehezen találok megfelelő tár
salgási témát.
16.

17. Könnyen alul maradok a vitában.

1__ I
I__ I
I___I
I___I
I___I

I__ 1
l___I

13. Ha személyes gondjaikkal az emberek hozzám
fordulnak szívesen meghallgatom őket.

J

I

19* Gyakran avatnak bizalmukba az emberek.
20. Feszélyezve érzem magam idegen emberek tár
saságában.
21. Nehezen tudok idegenekkel szóba elegyedni.
22. Zavarnak a bizonytalan és határozatlan em
berek .

I
I___I
I

23. Titkolom érzelmeimet a számomra antipatikus
ember ekkel szemben *
24. Gyakran fordul elő, hogy hosszabb utazás
közben beszélgetést kezdeményezek utitársammal.
/útitársaimmal/

l

- 165 25. Társaságban, ha valamit szeretnék elérni,
általában sikerül.
26. Kötelességemnek tartom, hogy munkatársamnak
segitsek.
27. Könnyen teremtek bizalmasabb kapcsolatot az
emberekkel.
28. Iléha előfordul, hogy felelőtlen kapcsolatba
kezdek.
29. Gyakran fordul elő, hogy nem önmagamat adom
bizonyos helyzetekben.
30. Nincs olyan téma, a

ről nem tudok beszélni.

31. Beszéd közben gesztikulálok.

I__ I
I__ I
I__ I
1__I
I___I

I__ I
I__ 1

32. Ha felkérnek szerepelni, szívesen vállalom.
33. Képes vagyok befolyásolni az embereket.

I__ 1

34. örömet érzek, ha mások örülnek.

1__I

35. Zavarba Jövök, ha társaságban el kell mondani
gondolataimét.
36. Lehetőleg nem kezdeményezek emberi kapcsolatokat,
mert abból csak bajom származhat.
37. Az emberekben nem lehet megbízni.
38. Untatnak az emberek.

LJ
l 1
I__ I
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A szociális intelligencia teszt összpontszámának eloszlása

SZUMSZIT összpontszám eloszlás
Osztályok
férfi (N= 298)

0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fő
14
24
35
50
52
51
33
26
8
5

%

4,0
6,9
10,0
14,3
14,9
14,6
9,4
7,4
2,3
1,4

nő (N=52)
fő
2
3
4
11
11
8
5
6
2

- Összesen (N=350)
%

0,6
0,9
1,1
3.1
3,1
2,3
1,4
1,7
0,6

fő
16
27
39
61
63
59
38
32
10
5

%

4,6
7,7
11,1
17,4
18,0
16,9
10,9
9,2
2,9
1,4

2. sz. táblázat

— 16 7—

A szociális intelligencia tesztek és az összesített
jegy nyerspontértékei és szórásai
(Zárójelben a kézikönyvben megadott értékek./

A minta összesen(N=350)
Tesztek
M

d>

TörténetbefejezésiJ

10,36 (21,37)*

3,85 (3,85)

Gesztuscsoportok
II.

17,64 (17,35)

3,64 (3,96)

Verbális kifeje
zések III.
Történetkiegészí
tés IV.

15,16 (16,94)

3,70 (4,72)

13,97 (15,22)

3,89 (4,64)

66,11 (70,82)

11,04 (11,93)

Összesí Lett
értékek
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A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei férfiak és nők viszonylatában

Össszesen (N=350)
TESZTEK

Férfiak (N=298)
M

Nők (N=52)
i)

M

ő

SZÍT I.

19,34

3,87

19,51

3,75

SZÍT II.

17,63

3,69

17,69

3,38

SZÍT III.

15,01

3,83

16,01

2,69

SZÍT IV.

13,99

3,89

13,86

3,92

65,95

11,54

67,03

10,43

Összesített értékek
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A szociális intelligencia teszt nyerspont
értékei és szórásai életkor szerint

ÉLETKOR
T

ESZTEK
<30 év
(N=249)

30 év>

(N=101)

SZÍT I.

20,10

3,73

17,55

3,52

" SZÍT II.

18,12

3,59

16,44

3,50

SZÍT III.

15,64

3,54

13,99

3,83

SZÍT IV.

14,62

3,82

12,37

3,60

SZUMSZIT

68,45

10,32

60,36

10,67

-1/0 -

5. sz. táblázat

A szociális intelligencia teszt összpontszámának
elosztása életkor szerint

<30 év
/N=249/

30 év^>
/N=lol/

Osztályok
fő

%

fő

%

0.

7

2,8

9

8,9

1.

14

5,6

13

12,9

2.

19

7,6

20

19,8

3.

36

14,5

25

24,7

4.

51

20,5

12

11,9

5.

46

18,5

13

12,9

6.

33

13,3

5

4,9

7.

28

11,2

4

4,0

8.

10

4,0

9.

5

2,0

10.

-171 6. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei életkori kategóriák szerint

Életkor
(év)

SZÍT I.
M

0—25/N=133/
26-30/N=i16/
31-35/w= 5o/
36-40/n= 34/
41-45/h= 3/
46-50/N= 4/

SZÍT II.
b

M

SZÍT III.
á>

M

6

SZÍT IV.
M

b

Összesített
"értékek
M

b

20,39

3,76 18,53

3,66 15,55

3,48 14,78

3,86 39,19 9,29

19,77

3,66 17.66
3,38 17,01

3,44 15,74
3,28 13,78

3,60 14,44

3,75 37,59 10,66

3,61 12,85

3,64 14,73
0,94 14,33

3,99 11,76

18,00

3,31 15.67
3,55 17.33

3,77 12,33

3,73 >1,85 10,25
3,02 >8,47 10,35
1,24 >2,00 7,48

16,00

0,81 12.33

3,09

2,05

4,11

18,20
16,29

9,33

8,33

6,00

8,48

A szociális intelligencia teszt nyerspontértékei és
szórásai évfolyamonként

TESZTEK

Évfolyamok
összesen (N=350)
Másodikos
Harmadikos
Levelezös
Átképzös
(N=)59)
(N=47)
(N=39)
(N=60)
M
i
M
M
i
é
M

Nyomozók
(N=45)
4

M

é

SZÍT I.

19,86

3, / 5

19,19

3,78

17,28

3,68

20,48

3,51

18,11

3,97

SZÍT II.

18,24

3,74

17,38

3,22

15,97

3,48

18,65

3,16

15,88

3,45

15,37

3,60

15,38

3,37

13,69

4,66

16,15

3,09

14,15

3,73

SZÍT III.

^sí

rv>

**^1

14,43

3,88

13,78

3,95

13,05

3,41

14,56

4,22

12,57

3,40

Összesített értékek 67,86

10,64

65,68

9,69

60,00

11,03

69,85

9,49

60,73

11,95

SZÍT IV.

ÖO

N

cd«
C7
CD4

N
CD

-1738. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei egyetemet, főiskolát és középiskolát végzettek
viszonylatában
Összesen (N=350)
TESZTEK

Egyetem
(N=251

M

Főiskola

Középiskola

(N=fín1

i)

M

(M—2A54
i)

M

ő

SZÍT I.

19,24

3,17

19,53

4,05

19,32

3,83

SZÍT II.

18,60

3,32

17,11

3,52

17,71

3.68

SZÍT III.

16,24

2,38

15,00

3,72

15,11

3,78

SZÍT IV.

13,44

4,03

13,80

3,96

14,09

3,84

67,52

8,81

65,45

12,10

66,19

10,34

Összesített értékek

-1749. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei egyetemet végzett férfiak és nők viszonylatában

Egyetemet végzett (N=25)
TESZTEK

Férfi (N=19)

Nő (N=6)

M

M

szír I.

19,63

3,40

18,00

2,52

SZÍT II.

19,15

2,79

16,83

4,70

SZÍT III.

16,42

2,47

15,66

2,42

SZÍT IV.

13,94

3,65

11,83

5,38

69,15

8,38

62,33

9,64

Összesített értékek

-17510. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei főiskolát végzett férfiak és nők viszonylatában

Főiskolát végzett
TESZTEK

Férfi (N=75)
M

(N=80)
ő

N6 (N=5)
M

<6

SZÍT I.

19,32

4,10

22,80

1,92

SZÍT II.

16,97

3,61

19,20

0,44

SZÍT III.

14,84

3,80

17,40

1,34

SZÍT IV.

13,52

3,83

18,00

4,35

64,65

12,08

77,40

6,18

Összesített értékek

-1/611. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei középiskolát végzett férfiak és nők viszonylatában

Középiskolát végzett

(N=245)

TESZTEK

Nő (N=41)

Férfi (N=204)
M

í>

M

á>

SZÍT I.

19,32

3,84

19,34

3,88

SZÍT II.

17,73

3,75

17,63

3,38

SZÍT III.

14,95

3,93

15,90

2,84

SZÍT IV.

14,17

3,94

13,65

3,35

66,13

10,99

66,46

10,30

Összesített értékek

-17712. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei nyelvismerettel rendelkezők és nem rendelkezők között

Összesen (N=281)
TESZTEK

Nyelvismerettel
rendelkezők
M (N=46)

Nyelvismerettel nem
rpnrlp 1 kP7nk

<b

M (N=235)

SZÍT I.

20,43

4,33

19,27

3,68

SZÍT II.

18,04

3,65

17,70

3,64

SZÍT III.

15,97

3,60

15,02

3,71

SZÍT IV.

15,10

3,23

13,84

3,89

69,56

10,76

65,79

10,47

összesített értékek

-17813. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei nyelvtudással rendelkező és nem rendelkező férfiak
viszonylatában

Tesztek

Nyelvtudással
rendelkezők

Nyelvtudással
nem rendelkezők

férfi (N=34)

férfi (N=202)

M

<b

M

d)

SZÍT I.

20,11

4,71

19,41

3,66

SZÍT II.

17,97

4,08

17,80

3,62

SZÍT III.

15,38

3,88

14,99

3,87

SZÍT IV.

15,05

3,48

14,03

3,94

Összesített értékek

68,52

11,93

66,12

10,48

-17914. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei nyelvtudással rendelkező ésTtem rendelkező nők
viszonylatában

Nyelvtudással rendelkezők
Nő (N=12)
TESZTEK

M

Nyelvtudással nem
rendelkezők
Nő (N=33)

á>

M

<b

SZÍT I.

21,33

3,28

18,42

3,74

SZÍT II.

18,25

2,41

17,12

3,81

SZÍT III.

17,66

2,18

15,18

2,62

SZÍT IV.

15,25

2,73

12,72

3,43

72,50

6,62

63,36

10,36

Összesített értékek

'

a
\ *

V. Л' !'

\ fi>.....'

/

-18o15. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei nyelvismerettel rendelkező férfiak és nők
viszonylatában

Nyelvismerettel rendelkeznek (N=46)
Férfiak (N=34)
TESZTEK

Nők (N=12)

M

i>

M

SZÍT I.

20,11

4,71

21,33

3,28

SZÍT II.

17,97

4,08

18,25

2,41

SZÍT III.

15,38

3,88

17,66

2,18

SZÍT IV.

15,05

3,48

15,25

2,73

összesített értékek

68,52

11,93

72,50

6,62

ő

-IBI.
16. sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek és az összesített jegy
értékei nyelvismerettel nem rendelkező férfiak és nők
viszonylatában

Nyelvismerettel nem rendelkeznek (N=235)
TESZTEK

Férfiak (N-202)
M

Nők (N=33)
ö

M

SZÍT I.

19,41

3,66

18,42

3,74

SZÍT II.

17,80

3,62

17,12

3,81

SZÍT III.

14,99

3,87

15,18

2,62

SZÍT IV.

14,03

3,94

12,72

3,43

66,19

10,48

63,36

10,36

Összesített értékek

A Szociális intelligencia tesztek /.I-IV/ osztályai nemek szerint

SZÍT II.

SZÍT I.
о

férfi
/,N=298/

férfi

összes

nő
/N=52/

ГМ

SZÍT

III.

SZÍT

IV.

nő

összes

férfi

nő

összes

férfi

nő

összes

/N=350/

/N=298/

/N=52/

/N=350/

/N= ?9Я/

/N=5?/

/М-Osn /

fő

fő

/N=350/

/N=298/

/N=52/

fő

fő

fű

I

fő

I

fű

4,4 3

5,8

16

4,6

21

сл

о

fő
I.

i

31 10,4

fű
5

1

11,5 37

X
lo,6

2. 138 46,3

27 51,9 165 47,1

3.

92 30,9

12 23,1 104 29,7

4.

35 11,7

6

5.

2 0,7

1

11,5 41

11,7

3

0,9

1.9

13

I

66 22,1

7

13,5

124 41,628 53,8
70 23,5 11
25

8,4 3

г Li

94 31,5 21

21,2

81

23,1

23

'7,7

5,8

28

8,0

2

0,7

5

%

%

i

fő

1

со
í\)

7,o

73 20,9 158 53,0 26
152 43,4

fő

21

6,0

19

6,4

4

7,7

184

52,6

91

30,5 17

32,7

108 30,9

40.4 115

32,9

30

43,6 22 42,3

152 43,4

28

8,0

51

17,1

3

15,4

59 16,9

2

0,6

7

2,3

1

1.9

50

9,6

23

8

6,6

2,3

^vj

un
N
(-1CJ4

cr

O/'
N
CD

A hallgatók besorolása a Szociális intelligencia tesztek
/1-1V-/ egyes osztályai alapján 30 év alatt és felett

SZÍT II.

SZÍT I.

о

ТЩ

>4

да

<30 év

1Л

о

fö

X

fö

X

18

7,2

I9

2 105

42.2

3

88

4
5

1

SZÍT III.
30 év>

<30 év

SZÍT IV.
30 év>

<30 év

<30 év

30 év >
c

fö

X

fö

X

fö

X

fö

18,8

9

3,6

7

6.9

13

5.2

8

8.9

9

3,6

14

13,9

W

59,4

46

18,5

27

26,7

116

46,6

68

67,3

69

27,7

39

38,6

35.3

16

15,8

99

39,7

53

52,5

96

38,5

I9

18,8

112

45,0

40

39,6

35

14,0

6

5.9

7*

28,5

10

9.9

22

8.8

5.9

51

20,5

8

7.9

3

1.2

24

9,6

4

4.0

2

0.8

8

3,2

6

X

fő

X

fö

X

C3
00
N

CT

a-'
C7
Qjv

N
Cü
<~r

A szociális intelligencia tesztek /1-1V./ pontszámai évfolyamonként

Második évfolyam
(N=159)
Osztályok

Harmadik évfolyam
(N=47)

II. III. IV.

I.

fó/x
15

6

9,4

3,8

69
Gyenge

30

43,4 18,9
50

Közepes

Nyomozók
(N=45)

szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít szít SZÍT szít SZÍT
I.

Igen gyenge

Átképző tanfolyam
(N=60)

Levelező szak
IV. évf.(N=39)
I.

II. III.

IV.

I.

f Ó/X

6

5,0

3,8

8,5

2,1

4,3

10,6 20,5 10,3 15,4

10,3 5,0

79

49

23

9

28

9

13

12

49,7 30,8 48,9 19,1 59,6
16

27

IV.

I.

II. III.

fő/X

8

4

II. III.

IV.
со

fó/x

58 58 69

31,4 36,5

II. III. IV.

13

36,5 43,4 34,0 57,4 27,7

5

8

24

4

10

6

19

4

3

23

19,1 61,5 25,6 48,7 33,3 38,3
27

6

21

10

18

57,4 15,4 33,8 25,6 46,2

24
0,0

1

1

1,7 1,7
10

32

•H*

fó/X

5

7

4

8,3

15,6 8,9

15

26

14

4

3

8,9

6,7

26

22

16,7 53,3 25,9 17,8 31,1 57,8 48,9
24

20

21

8

40,0 33,3 35,0

22

14

17

7,8 48,9 31,1 37,8

<£>
ül

N

r+

24
Jó

46

15,1 28,9
1

Kiváló

19

0,6 11,9

12 28
7,5 17,6
2

7

1,3

4,4

4

7

4

8,5 14,9 8,5

6
12,8

14

4

4

2,6 10,3 10,3 10,3

8
3,3

3

2

6,4

3,3

19

7

18

4

31,7 11,7 90,0
6
10,0

1
1.7

5

8,9 11,1

1

3
2,2

6,7

CU'
CT
On
NI
CU
rf*
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2o.sz. táblázat

A szociális intelligencia tesztek közötti korrelációk

Tesztek

SZÍT
I.

SZÍT
II.

SZÍT
III.

SZÍT
IV.

SZÍT I.
SZÍT II.

0,44

SZÍT III.

0,30

0,38

SZÍT IV.

0,42

0,36

0,36

Összesített
értékek

0,75

0,74

0,69

0,73

összesített
értékek

A szociális intelligencia tesztek és a kontaktusteremtés
kérdőív faktorai közötti korrelációk férfiaknál

Tesztek
Faktorok

SZÍT
I.

szít

szít

szít

и.

III.

IV.

Kapcs. Társas Empátiás Szoc. Mások Ковш.
össz. kér.
hat.
kép.
szer. elf. kép.
szít

SZÍT II.

0,44

SZÍT III.

0,28

0,40

SZÍT IV.

0,43

0,35

0,36

SZÍT

0,74

0,74

0,69

0,73

Kapcs.keresés

0,17 -0,18

-0,03

0,09

0,01

Társas hatékonys.

0,12 -0,01

-0,04

0,08

0,05

0,33

0,14

0,05

0,16

0,10

0,08

0,42

Szoc. szerepek

0,18 -0,17

-0,06

0,05

-0,01

0,49

0,29

0,19

Mások elfogadása

0,21 -0,06

0,02

0,04

0,07

0,46

0,12

-0,12

0,40

Koma. képesség

0,11

0,03

0,11

0,00

0,09

0,18

0,16

0,39

0,26

-0,07

0,12 -0,16

0,00

0,03 * 0,00

0,16

0,21

0,30

0,29

0,01

össz.

Empátiás kép.

Metakomm.kép.

-0,07

CT.

ГО
00
NI

eu

0,30

er
N
Cb

r+

A szociális intelligencia tesztek és a kontaktusteremtés kérdőív
faktorai közötti korrelációk nőknél

Tesztek
Faktorok

SZÍT
I.

szít

szít

szít

II.

III.

IV.

SZÍT II.

0,48

SZÍT III.

0,50 0,23

Kapcs. Társas Empátiás Szoc. Mások Ko«.
Ossz. kér.
hat.
kép.
szer. elf. kép.
szít

Cj
"VJ

SZÍT IV.

0,36 0,43

0,42

SZÍT Ossz.

0,78 0,74

0,68

0,76

Kapcs.keresés

-0,11 -0,46 -0,30 -0,27 -0,36

Társas hatékonys.

-0,30 -0,30

-0,26

-0,15

-0,33

0,28

Empátiás kép.

0,01

0,17

0,20

0,36

0,21

-0,10

0,16

Szoc. szerepek

0,02

0,00

-0,42

-0,21

-0,11

0,25

-0,03

-0,23

-0,15 -0,42

-0,42

-0,33

-0,40

0,56

-0,13

-0,19

0,25

0,40

-0,05

0,16

0,34

-0,17

0,01

0,36

0,10

-0,27

0,14 -0,03

-0,38

0,28

0.05

0,11

0,36

0,07

0,31

0.04

Mások elfogadása
Ko«, képesség
Metaki

.kép.

0,35

ГО
ГО
oo
Ni
c+
CJN

CT

-0,03

0>N

N
o>
c~t-

A szociális intelligencia tesztek és a kontaktusteremtés
kérdőív faktorai közötti korrelációk 30 év alattiaknál

Tesztek

SZÍT

SZÍT

SZÍT

SZÍT

SZÍT

Kapcs. Társas Empátiás Szoc.

Mások Кови.

Faktorok

I.

и.

III.

IV.

Ossz.

kér.

elf.

hat.

kép.

szer.

kép.
00

oo

SZÍT II.

0,35

SZÍT III.

0,25

0,35

SZÍT IV.

0,34

0,28

0,34

SZÍT Ossz.

0,70

0,70

0,68

0,70

Kapcs.keresés

0,07

-0,23

-0,02

-0,02

Társas hatékonys.

0.02 -0,07

-0,03

0,03

Empátiás kép.

0,11

0,23

0,07

Szoc. szerepek

0,12

-0,16

-0,12

Mások elfogadása

0,02 -0,19

Ковш, képesség

0,19

0,13

0,06

Metakoaa.kép.

0,14

-0,16

-0,06

-0,08
-0,02

0,30

Г\Э
СО

0,19 . 0,22

0,08

0,40

0,00

0,47

0,26

0,17

0,10

-0,09

0,39

-0,06

00

ft
Qjn

O'

0,00

-0,04 -0,07

0,44

0,13

0,17

0,18

0,42

0,26

-0,02 ‘-0,04

0,15

0,23

0,28

0,25

0,00

Cun

N1

-0,11
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A szociális intelligencia tesztek és a kontaktusteremtés
kérdőív faktorai közötti korrelációk 30 éven
felülieknél

Tesztek
Faktorok

SZÍT
I.

SZÍT
II.

SZÍT
III.

SZÍT
IV.

SZÍT Kapcs. Társas
Össz. kér.
hat.

SZÍT II.

0,55

SZÍT III.

0,28 0,35

SZÍT IV.

0,45 0,45

0,28

SZÍT

0,76 0,79

0,66

0,73

Kapcs.keresés

0,35 -0,19 -0,15

0,19

0,08

Társas hatékonys.

0,28 0,01

-0,19

0,50

0,22

0,48

-0,59 -0,25

0,18

0,19

-0,24

0,02

0,38

össz.

Empátiás kép.

Empátiás Szoc. Mások Kora.
kép.
szer. elf. kép.

C3

Szoc. szerepek

0,06

0,13

-0,03

0,13

0,10

0,44

0,19

-0,01

Hások elfogadása

0,56

0,11

-0,33

-0,25

0,10

0,53

0,11

-0,41

Kom. képesség
Metaki

.kép.

-0,24 -0,16
0,03

0,10

ГО
-£•

0,28

0,24

0,33

0,00

-0,06

-0,06

0,20

0,09

-0,13

0,28

0,57 ' 0,31

0,14

0,24

0,31

0,41

- 0,22

00
NI

0,15

Oh
CT
CLs
Ni

a>

r+

-19c-

25. sz. táblázat

A kontaktusteremtés kérdőív pontszámainak
eloszlása férfiak és nők között

Férfi
OSZTÁLYOK

Nő

(N=282)
fő

Összesen

(N=28)
%

fő

(N=310)
%

fő

%

Nagyon gyenge

58

20,6

4

14,3

62

20,0

Gyenge

57

20,2

6

21,4

63

20,3

58

20,6

5

17,9

63

20,3

53

18,8

8

28,6

61

19,7

56

19,9

5

17,9 •

61

19,7

Átlagos
Jo
Kiemelkedő

. -19126. sz. táblázat

A kontaktusteremtés

kérdőív nyerspontszámai és

szórásai nemek szerint

Nemek
Férfi /N=282/
Nő

/N=28/

M

Ш

99,68

9,94

101,00

7,45
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27.sz. táblázat

A Kontaktusteremtés kérdőív nyerspontszámai és
szórásai életkor szerint

M

<D

<30 év /N=266/

100,41

S ,73

>30 év /N= 44/

96,11

3,57

Életkor

-19328. sz. táblázat
A kontaktusteremtés kérdőív pontszámainak
eloszlása életkor szerint

Életkor
Osztályok

< 30 év
fő /N=266/

30 év >
%

fŐ/N=44/

%

Nagyon gyenge

50

18,8

12

27,3

Gyenge

54

20,3

9

20,5

Átlagos

49

18,4

14

31,8

Jo

54

20,3

7

15,9

Kiemelkedő

59

22,2

2

4,5

-19429. sz. táblázat

A kontaktusteremtés

kérdőív nyerspontszámai és

szórásai életkori kategóriák szerint

Életkor /év/

M

0-25 /N=1/3/

101,51

9,46

26 - 30/N= 38/

98,19

9,98

31 - 35/N= 22/

97,45

7,86

36 - 40/N= 12/

98,50

6,10

41 - 45/N=

6/

90,16

9,31

46 - 50/N=

4/

88,66

10,78

-19530. sz. táblázat

A kontaktusteremtés

kérdőív nyerspontértékei

és szórásai évfolyamonként

Évfolyamok

Nyerspontérték és szórás
M

t

Sorkatona
(N=40)

103,77

9,74

Elsős
(N=40)

101,70

8,67

Másodikos
(N=130)

99,56

9,51

Átképzős
(N=23)

100,78

9,60

96,96

9,98

Katonatiszt
(N=75)

A kontaktustereuités kérdőív pontszámainak megoszlása
évfolyamonként

I

ÉVFOLYAMOK
OSZTÁLYOK

Nagyon gyenge
Gyenge
Átlagos

SorkatofÄ=40)

Éíső évtfN=40)

Második

évfa=130)

СP

Átképző tanf.

HÖR tisztek

-.....—Ц=23Ц

(N=75)

fő

X

fő

X

fő

X

fő

X

fő

X

6

15

6

15

22

16,9

3

11

24

12

6

15

6

11

34

?fí ?

3

П

12

17,3

5

12,5

7

17.5

11

14,6

И

47 Й

21

2Я

OJ
in
N

Jó

7

17,5

9

22,5

33

25,4

3

13,0

9

12,0
QJ\
CT

Kiemelkedő

16

40

12

30,0

22

16,9

3

13,0

8

10,7

Cm
INJ
DJ

-19732. sz. táblázat
A kontaktusteremtés kérdőív pontszámai
iskolai végzettség szerint férfiak és nők
viszonylatában

Iskolai
végzettség

M

Összesen
(N=310)

NŐ
(N=28)

Férfi
(N=282)
i)

M

í>

M
98,42

5,01

97,64

10,56

100,40

9,28

10,76

102,59

10,76

11,69

108,60

11,69

Egyetem

97,20

5,39 101,50

Főiskola

97,64

10,56

Középiskola

100,33

9,46

Szakmunkás

102,59

Általános

108,60

100,92

2,08

8,03

A Kontaktusteremtés kérdőív adatai az osztályokba sorolás alapján Iskolai
végzettség szerint
Iskolai
Egyetem

Főiskola

/N=14/

Osztályok

végzettség
/N=86/

Középiskola

/N=188/

fő

%

fő

1

2

14,3

26

3o„2

31

2

2

14,3

15

17,4

3

8

57,1

24

27,9

%

fő

Szakmunkásképző

со

/N=6/

/N=17/

fő

%

fő

16,5

2

11,8

1

42

22,3

4

23.5

28

14,9

3

17,6

%

V.G

Általános

I

%

20

СО
СО

4

2

14,3

10

11,6

45

23,9

3

17.6

1

11

12,8

42

22,3

5

29,4

3

20

l/>

60

CT

N1

c~r

5

0)4

N
CD

c+
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A kontaktusteremtés

34.sz. táblázat

kérdőív nyerspontszámai és szórásai nyelvismeret

szerint férfiak és nők viszonylatában

Férfi

Nyelvismeret
M
Nyelvtudással
rendelkezik
Nyelvtudással nem
rpnrle 1 кй7 i le

Összesen

Nő

©

M

0

Összesen
M

£>

101,56

9,21

101,38

9,63

101,52

9,22

99,26

9,80

100,67

5,21

99,42

9,37

100,01

9,64

101.00

7.45

ínn.lfi

q.

35.sz. táblázat
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A kontaktusteremtés

kérdőív adatai az osztályokba sorolás

alapján nyelvismeret szerint

Osztályok

Nyelvismerettel ren
delkező
/N=67/
fő

Nyelvismerettel nem
rendelkező
/N=126/
%

fő

1

1

10

14,9

21

16,7

2

11

16,4

32

25,4

3

13

19,4

24

19,0

4

15

22,4

30

23,8

5

18

26,9

19

15,1

36.sz. táblázat
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A szociális intelligencia tesztek és a kontaktusteremtés
kérdőív közötti korelációk

Tesztek

SZÍT

I.

SZÍT

SZÍT

SZÍT

II.

III.

IV.

SZÍT II.

0,44

SZÍT III.

0,30

0,38

SZÍT IV. •

0,42

0,36

0,36

Összesített
értékek

0,75

0,74

0,69

0,73

Kontaktus

0, ló

-0,08

0,00

0,09

Összesített
értékek

0,05

A szociális intelligencia tesztek és a kontaktusterenrtés
kérdőív faktorai közötti korrelációk

Tesztek
Faktorok
SZÍT II.
SZÍT III.
SZÍT IV.
össz. SZÍT
Kapcs.keresés
Társas hatékonyság
Empátiás képesség
Szociális szerepek
Mások elfogadása
Komm, képesség
Metakomra. képesség

SZÍT SZÍT SZÍT SZÍT SZÍT Kapcs. Társas Empátiás Szoc. Mások Komm.
I. II. III. IV. össz. kér.
hat.
kép.
szer. elf. kép.
0,44

IV)

0,30

0,38

0,42

0,36

0,75

0,74

c

INJ

0,36
0,69 0,73

0,11 -0,22

-0,03 0,00 -0,05

0,03 -0,06

-0,05 0,03 -0,02 0,32
0,12 0,07

• 0,40

0,14 -0,14

-0,10 0,05 -0,02 0,47

0,25

0,15

0,11 -0,15

-0,02 -0,03 -0,04 0,46

0,10

-0,13

0,38

-0,04

0,15

0,08 0,15

0,10

0,08 0,04

0,14 0,15

0,14

0,38

0,25

-0,09

0,12 -0,13

-0,02 0,03

0,00 0,16

0,24

0,28

0,28

0,02

0,16

0,25
СО
*vi
00
N

c+
CT
Ол

N
cu

rr
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