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Készségesen
Viselkedési stratégiák • Konfliktu

A szociálpszichológiai, a klinikai és a pedagógiai irodalom szerint a szociális viselke
dés és a hosszú távú alkalmazkodás egymással összefüggő jelenségek. Így például: a rossz 
szociális készségekkel rendelkezők sokkal gyakrabban maradnak ki az iskolából, hajla
mosabbak a pszichés megbetegedésekre, a devianciára (bűnözés, kábítószer stb.), vagyis 
a szociális jártasság fejletlenségének komoly következményei lehetnek. (Asher, 1977)

Szociális vagy interperszonális kompetencián rendszerint olyan, a személyiségre je l
lemző tulajdonságokat értenek, amelyek a feszültséghelyzetek és konfliktushelyzetek 
megoldását befolyásolják. Az egyik legmodernebb felfogás (Sheperdé, 1983) szerint szá
mos összetevő határozza meg azt, hogy valaki mennyire kompetens a társas viselkedés so
rán. Nem mindegy, hogyan viselkedik egy szociális interakcióban, milyen szubjektív gon
dolatai és érzései vannak saját kompetenciájával kapcsolatban.

Börtönökben gyakori jelenség, hogy az emberek úgy érzik, a zárt és külső világ kap
csolatában nehezen igazodnak el. Ezek a negatív élmények kudarcokhoz vezethetnek. Az 
eligazodásban első helyre a jutalomeltávozás lehetőségét teszik, második helyre 80 szá
zalékban a tv és egyéb hírhordozók segítségét. 70 százalékot a kapcsolattartók is támogat
nak. Kérdés, hogy milyen módon képes valaki aszociális szerepeit (pl.: házastársi, szülői 
vagy a barát szerepét) betölteni. A megkérdezettek 100 százaléka az eltávozást és a leve
lezést, a látogatófogadást tartja fontosnak. 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy az akadá
lyokat a családja megérti, belátja helyzetét. A „nem tudom betölteni és nem törődöm ve
lük” gondolatokat senki sem vetette fel. A Hogyan tud emberi kapcsolatokat kezdemé
nyezni? kérdésre 90 százalékuk a levélírással, segítőkészséggel válaszolt, 10 százalékuk 
pedig nehezen választ adott. Talán erre a kérdésre tud egy elítélt a legnehezebben pozitív 
magatartásformával válaszolni. Házastársi és szülői felelősségérzete felerősödik benne, 
de cselekvése, segítőkészsége szinte teljesen korlátozott.

A legtöbb elképzelés szerint a szociális kompetencia összetett fogalom, különböző 
szociális készségek együttes birtoklását jelenti. Ezek teszik képessé az embert arra, hogy 
elérje célját, mégpedig szociálisan elfogadható módon, és nem mások kárára. A legjelen
tősebb a másik ember kommunikációjának megfelelő értelmezése. A társak szociális jel
zéseinek észlelése teszi lehetővé, hogy környezetüket gyorsan és helyesen értelmezzék. 
A hibás szociális percepció ugyanis kommunikációs zavarokat okozhat, ezek megront
hatják a kialakulóban lévő, vagy már kialakult kapcsolatokat és kölcsönös kielégületlen- 
ség jön létre. (Ez gyakran előfordul elsőbűntényes befogadása után.)

Arra a kérdésre, hogy a zárkatársak, hogyan fogadták be, a 80 százalék szerint segítet
ték, 20 százaléknál csak egy-két ember állt mellé. Érdekes, hogy „ nem fogadtak be, eset
leg megvertek" kérdésre igenlő választ senki sem adott, pedig ez is előfordul.

A viselkedési stratégiákban a szituáció helyes kezelése érdekében az alapkészségek össze



TAPASZTALATCSERE

adódnak. Ilyen komplex szociális készség megnyilvánulása például, ha valaki baráti kapcso
lat kialakításacéljából beszélgetésbe kezd, de ide sorolható az empátia, a segítő magatartás is.

Az emberek közötti viszony, a proszociális magatartásformák és készségek kialaku
lásában nagyon lényeges szerepet tölt be az empátia. A proszociális viselkedés nagyon 
széles kategória, amely magában foglalja a segítő magatartást, a kooperációt. Olyan vi
selkedésforma, amely mások javát szolgálja. Ebben az értelemben a segítő magatartás és 
a többi proszociális viselkedésforma számos különböző motívum eredménye lehet, pél
dául kötelességérzés, konformitás a következményekkel szemben, jutalom reménye stb. 
Segítő magatartással a megkérdezettek 100 százaléka találkozott.

Hogy milyen nagyságrendben beszélhetünk kialakult kötelességérzésről, az változó. 
A fiatalkorúaknái és a többszörösen visszaesőknél más-más ez az értékrend. Leginkább a 
konformitás jellemző valamilyen cél elérése érdekében (jutalom, rövid tartamú eltávozás 
stb.). A megkérdezettek 100 százaléka úgy érzi, hogy kötelességtudó. A lustaságot-fele- 
lőtlenséget nem vállalta senki.

Ide sorolják a kooperációt is, amelynek jellemzője, hogy az egyén saját céljához is kö
zelebb visz. A másokkal való együttműködés lehet saját, énközpontú motívumok eredmé
nye is, jelentősége mégis nagy, ha valaki úgy próbál előnyökhöz jutni, hogy másoknak is 
kedvez. Leggyakrabban közös elem a közös cél. Deutsch (1962) azt tekintette kooperatív 
szociális helyzetnek, amelyben a különböző emberek céljái úgy kapcsolódnak össze, hogy 
céljaik elérése között kölcsönös viszony van. A kooperáció szempontjából emellett köz
ponti jelentőségű a közös jutalom  és közös erőfeszítés a cél elérése érdekében. A közös cé
lért való együttműködésben 70 százalék részt vesz, még lelkesedik is. 10 százalék csak 
azért dolgozik, hogy ne szólják meg, 10 százaléknál csak ajutalom motiválja a részvételt. 
Ugyancsak 10 százalék csupán a legszükségesebb dolgokban működik együtt.

A szociális képességek közé sorolandó a konfliktusmegoldó készség is. Számos vizs
gálat hívta fel a figyelmet arra, hogy a lappangó vagy megoldatlan személyi konfliktusok 
pszichés zavarokat idézhetnek elő. Ha valaki sikeresen birkózik meg a mindennapi konf
liktushelyzetekkel, annak nagyobb esélye van arra, hogy pszichés egészségét megtartsa. 
A konfliktushelyzeteket 60 százalék könnyen áthidalja, 40 százalék nehezen, de általában 
sikerül neki. Félelmét tudatosan nem vállalja senki. Az ilyen megoldatlan helyzetek 
könnyebben ki védhetők lennének jobb anyagiakat biztosító családi háttérrel, de a börtön
lakókra és hozzátartozóikra nem ez jellemző. A kevés támogatás, az intézeteknél lévő cse
kély munkalehetőség nem elegendő a kinti életben megszokott -  természetesként értel
mezett -  dohányáru, a drágább tisztálkodószerek, cipő, üdítőital beszerzéséhez. A „jóba
ráti segítőkészség miatt” a kamatos visszafizetés pedig sok embert konfliktushelyzetbe 
sodor. A zsúfolt zárkák miatti kényszeregyüttlét szintén teremthet olyan helyzeteket, me
lyektől a pszichés egészség károsodik.

Nem mindegy azonban, hogy a jó kommunikációs készség vagy a jó  empátiás kész
ség milyen szociális értékrendbe épül be. A rossz szociális készségekkel rendelkezőket 
sem nehéz felismerni. Ezek magányosak, elszigeteltek, kapcsolati rendszerük szegényes. 
Képtelenek megfelelő módon kifejezni érzelmeiket, indulataikat, vágyaikat, ez pedig szá
mos félreértéshez és meg nem értéshez vezet embertársaik körében.
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Érdekesek a felmérés adatai: A Hogyan fejezi ki érzelmeit? kérdésre 20 százalék szó
ban vagy írásban, 30 százalék kedveskedéssel, de a rosszat megpróbálja eltitkolni. 20 szá
zalék nem tudja, 20 százalék nem válaszolt.

Hogyan fejezi ki indulatait? E kérdésre a válaszok szerint 20 százalék nem indulatos 
soha, 40 százalék magába fojtja, 10 százalék megpróbálja visszatartani és átgondolni, 
hogy mi váltotta ki belőle, 30 százalék nem válaszolt.

A Hogyan fejezi ki vágyait? kérdésre 50 százalék szóban célozgatással, 20 százalék 
sehogyan választ adott, 30 százalék nem válaszolt. Elgondolkodtató, hogy 30 százalék va
jon miért nem válaszolt. Az érzelemsivárság, a felfokozott indulatosság és a vágyak kitör
lése nem a hosszú börtönbüntetés vagy egy deviáns családi háttér következménye-e? Mi
vel a tesztek név nélkül készültek, így ezt továbbvizsgálni nem lehet.

Sokan vannak, akikből láthatóan hiányzik az elemi odafordulás a másik emberhez, 
akikből hiányzik a segítségnyújtás igénye és készsége. A felmérés szerint 70 százalék 
igényli a segítségnyújtást, 10 százalék pedig csak ha feltétlenül szükséges. 20 százalék 
nem igényli. A másnak történő segítségnyújtásra-a válaszok szerint -  100 százalék kap
ható.

Még nagyobb problémát jelent az, ha valaki nem képes uralkodni agresszív indulata
in. Nem elenyésző azoknak a száma sem, akik kiszolgáltatottak a körülöttük keletkező 
konfliktusoknak.

A személyiséget genetikai faktorokhoz, valamint a környezethez kapcsolódó fizikai 
jellemzők alakítják. A genetikai örökségben foglalt fizikai tényezők behatárolhatják az 
egyén teljesítőképességét. A személyiséget mások reakciója, mint például a faji előítélet, 
a testi vagy szellemi fogyatékossággal szembeni előítélet ugyancsak befolyásolja. Hatás
sal van még rá a családdal, az azonos helyzetű csoportokkal és a munkahelyi csoportok
kal való kölcsönhatás is.

A személyiség alakulására leginkább meghatározóak a családi jellemzők: a család la
kóhelye, nagysága, jövedelme és viselkedési formái. A beilleszkedési folyamat révén is 
sokféle kölcsönhatás alakítja. Ennek egyik indítéka lehet az engedelmesség (konformi- 
tás), amikor a személy jutalom ígérete vagy a büntetés fenyegetése miatt illeszkedik be, 
tehát kényszerből.

A másik indíték lehet az azonosulás, amikor rajongunk valamiért, példaképünknek vá
lasztottunk valakit, vagy igyekszünk felülmúlni valaki mást. (Ez a börtönökben nem jel
lemző.)

A harmadik típus a kiegészítő szereptanulás. Ez akkor történik, ha a személy érzelmi
leg reagál mások elvárásaira és ennek megfelelően módosítja viselkedését.

Végül lehetnek belső indítékai is, amikor valaki azért épít be a személyiségébe egy 
adott hitet, értéket vagy képességet, mert az összhangban van meglévő értékeivel és va
lóságfelfogásával.

Az Ön milyen típusba sorolhatónak érzi magát? kérdésre válaszolva 60 százalék en
gedelmesnek tartotta magát, de 20 százalék szereptanulónak. 20 százalék azonosuló, 20 
százalék pedig egy másik személy elvárásai szerint módosítja viselkedését.

Bodnár Ferenc


