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A szociális tanulás fogalma 
 
  Ismeretes, hogy a tanulás az ontogenetikus humánfejlődés elsőrendű 
eszköze, a személyiség plenáris kibontakozásának nélkülözhetetlen és nagyha-
tású formatív tényezője. Pedagógiai szempontból a tanulás a nevelési és okta-
tási folyamatban a növendékek fejlesztésének céljából alkalmazott legfontosabb 
formatív tevékenységi forma. Mindazok a személyiségbeli sajátosságok és visel-
kedési formák, amelyek a közvetlen egyéni tapasztalásból származnak, volta-
képpen a tanulás eredményei. Ezek alapján teljesen érthető a tanulás pedagógiai 
fontossága, következésképpen az is, hogy miért szerveződik az egész iskolai 
pedagógiai folyamat a tanulás jelenségének alapjaira. Az idők során a tanulás 
fogalmára és lényegére vonatkozóan roppant sok elméleti és kísérleti próbál-
kozás látott napvilágot. Ezek következtében számos értelmezés és elmélet szü-
letett, jóllehet még napjainkban sem tudnánk olyan tanuláselméletet találni, 
amelyet a szakértők egyöntetűen elfogadnának, vagy például, amit a legjobbnak 
deklarálnának. Az is köztudott, hogy az emberi tanulás négy alapvető formát 
ölthet – verbális, szenzoros, motoros és szociális –, amelyek a legkülönbözőbb 
környezeti kontextusban játszódhatnak le, és amelyek sikerességét számos té-
nyező befolyásolja. Ezennel a tanulás kizárólag társas interakciók mentén le-
zajló, többek között az emberi szerepek, viszonyulások, kapcsolatok, szokások, 
viselkedések és attitűdök elsajátításában testet öltő sajátos formáját vesszük 
elemzésünk tárgyává.  
  A szociális tanulás olyan típusú elsajátítási folyamat, amelyben más sze-
mélyekkel való közvetlen interakció során, a direkt és konkrét megtapasztalás 
(észlelés, megfigyelés) révén az egyén mindenekelőtt új viselkedésformát vagy 
cselekvési típust vesz birtokba, illetve valamilyen korábbi viselkedési formájá-
nak vagy cselekvési módozatának (szerencsés helyzetben jó irányú) módosulása 
következik be. A szociális tanulás révén, voltaképpen mások alapos megfigyelé-
sének alapján tanuljuk meg egyfelől a viselkedési szabályokat, normákat és 
szokásokat, másfelől pedig az azoknak megfelelő konkrét szociális viselkedési 
formák és készségek egész rendszerét. Látható, hogy ebben az esetben az úgy-
nevezett modellek alapján történő, tehát kifejezetten szociális kontextusban 
lezajló (megfigyeléses vagy modellkövetéses), sajátos emberi tanulási formáról 
van szó. A szociális tanulásban a tanulási képesség azzal függ össze, hogy mi-

 



lyen mértékben képes az egyén reprodukálni a másoknál megfigyelt viselkedési 
formákat. Aligha kétséges, hogy az emberi személyiség szinte teljes fejlődését 
átfogó, a személyiség működéseinek minden területére kiható szociális tanulási 
folyamat révén bontakozik ki az egyén társadalmi jellege, társas lényege, szo-
ciális kompetenciája, egész szocialitása (társadalmassága). Tulajdonképpen e 
komplex kibontakozási folyamatot nevezzük szocializációnak, amely során az 
egyén társadalmi lénnyé válik, illetőleg a társadalmi életben való sikeres, a kö-
zösség által támasztott követelményeknek megfelelő kulturált részvételre nyer 
alkalmasságot. 
  Könnyen belátható, hogy a szocializáció, s implicite a kulturális értékek 
a fiatalabb nemzedékek számára való áthagyományozódásának legfontosabb 
eszköze, és ugyanakkor alapmechanizmusa a szociális tanulás. Csupán ennek 
révén lesz képes az egyén viselkedését úgy alakítani, hogy az megfeleljen a cso-
port (közösség) együttélési előírásainak (szociális konvencióinak) és a társas 
kapcsolatok kialakítására vonatkozó – többnyire erkölcsi indíttatású – követel-
ményeknek.  
  A szociális tanulás esetében voltaképpen arról van szó, hogy a gyermek 
más személyek észlelésének, illetőleg megfigyelésének révén olyan információk 
birtokába jut, amelyek alapján módosíthatja, illetve optimizálhatja és tökélete-
sítheti szociális viselkedését. Nem nehéz arra következtetni, hogy a szociális 
tanulás folyamatában nem faktikus információk, nem tények, adatok vagy ese-
mények tudatos emlékezetben történő elraktározásáról van szó. A hangsúly 
tehát nem a deklaratív ismeretek elsajátítására tevődik, hanem az előzetesen 
észlelt és adott szociális szituációnak megfelelő adaptív megnyilatkozási módok 
és viselkedési elemek leképezésére. Úgy tűnik, hogy a szociális tanulás fogalmát 
Miller és Dollard (1941) amerikai kutatók vezették be, amikor e tanulási formá-
ról és az utánzásról írtak könyvet, alapvetően azt tanulmányozva, hogyan sajá-
títják el a gyermekek azokat a viselkedési módokat, amelyek akár társadalmi, 
akár etikai vonatkozásban elfogadhatók és kívánatosak. A szociális tanulás el-
méletének legkiválóbb kidolgozója azonban Bandura és Walkers (1963), akik a 
szociális tanulás lényegét és legfontosabb sajátosságait a személyiség fejlődé-
sének távlatából közelítették meg. Az elkövetkezőkben Bandura (1976; 1977) 
gyermekekkel végzett kutatási adatainak alapján jelentős mértékben továbbfej-
lesztette a szociális (vagy obszervációs) tanulásra vonatkozó tudományos 
(pedagógiai szempontból is igencsak releváns) ismeretek körét. Az említett 
szerző többnyire a gyermek agresszív viselkedési formáinak kialakulását tanul-
mányozta, és abból az alapgondolatból indult ki, hogy a fontos szociális vi-
selkedésformákat és a viselkedési normák nagy többségét más személyek 
megfigyelése és utánzása révén sajátítjuk el. E tanulási formát tehát 



megfigyeléses vagy utánzásos tanulásnak is nevezhetjük, hisz a tanuló egyén 
észleli, illetve megfigyeli, hogy másvalaki hogyan viselkedik, majd ismételgetni 
próbálja a látottakat, s ennek alapján új akcionális lehetőségekre tesz szert. 
Ugyanakkor Bandura (1977) úgy vélte, hogy a szociális tanulásban kivételesen 
fontos szerepet játszik a megerősítés jelensége. Gyakorlatilag három 
megerősítési módozatra hivatkozik, éspedig: a közvetlen megerősítésre, az 
úgynevezett vikariáló megerősítésre és az önmegerősítésre.  
  A közvetlen megerősítés esetében a tanuló egyén a reprodukált vise-
lkedés következtében vagy magától az utánzott modelltől, vagy más (nyilván 
tekintéllyel vagy egyfajta hatalommal rendelkező) személyektől nyer (pozitív 
vagy negatív) megerősítést. 
  Vikariáló megerősítésről akkor van szó, amikor a tanuló egyén mintegy 
elővételezi, hogy egy modell után leképezett viselkedéséért valamilyen juta-
lomban fog részesülni. Amennyiben azt figyeli meg, hogy a modell bizonyos 
viselkedését valamilyen formában megerősítették, például megjutalmazták, arra 
gondol, hogy őt is ugyanolyan megerősítésben, illetőleg azonos jutalomban 
fogják részesíteni, ha ugyanazt a viselkedést juttatja érvényre, mint a modell. Ily 
módon a modellre irányuló megerősítést önmagára is kiterjeszti. Voltaképpen 
az történik, hogy a tanuló belehelyezi önmagát a modell szerepébe, és (teljesen 
jogosan) azt feltételezi, hogy adott viselkedés következtében vele is ugyanaz fog 
történni, ami a modellel történt. Éppen ezért e megerősítési formát behelyette-
sítő megerősítésnek is nevezzük. Ha a tanuló azt látja például, hogy egyik társát 
megdicsérték, mert leírta a házi feladatát, akkor könnyen arra a következtetésre 
jut, hogy vele is ugyanaz történne, ha ugyanúgy viselkedne, vagyis őt is meg-
dicsérnék, ha feladatát elkészítené. 
  Harmadsorban maga a megtanult viselkedés gyakorlása által kiváltott 
megelégedettség vagy kellemetlen állapot jelent a tanuló számára (pozitív, 
illetve negatív) megerősítést a tanulásban. A tanuló azért utánoz egy bizonyos 
viselkedést, mert az megfelel érdeklődésének, értékrendjének, elképzeléseinek.  
  A szociális tanulásra fókuszáló kutatások egyértelműen bizonyították, 
hogy valamely lemásolt (modellezett) viselkedésformát az egyén csak akkor 
tanul meg, ha annak vonatkozásában valamilyen jutalomban vagy elismerésben 
részesül, következésképpen, ha az kellemes élmények forrása. Ilyen értelemben 
ma evidensnek tekinthetjük, hogy a szociális tanulás folyamata alapvetően a 
megerősítés pszichológiai mechanizmusain alapul. Ezek szerint nyilvánvalónak 
tűnik, hogy a gyakorló pedagógusnak a viselkedésformálás terén is jártasnak 
kell lennie a különböző értékelési, megítélési és megerősítési (voltaképpen az 
élménykeltő jutalmazási és büntetési) formák alkalmazásában. 



  A szociális tanulás problematikája iránt a pedagógia – mondhatni már a 
kezdetektől – élénken érdeklődött, és gyakran megpróbálta alkalmazni a feltárt 
ismereteket. Ma is azt mondhatjuk, hogy a pedagógiai gyakorlat viszonylatában 
szem előtt kell tartani egyrészt, hogy a mintanyújtó személy minden esetben a 
gyermek életében fontos szerepet betöltő, tekintélynek örvendő (csodált) sze-
mély, másfelől pedig, hogy a szociális tanulás mindig közösségben, azaz társas 
helyzetben zajlik, tehát a szuggesztív hatású konstruktív mintahordozó „másik” 
jelenléte elengedhetetlenül szükséges. Ugyanakkor figyelmet kell szentelni an-
nak az egyre erőteljesebben körvonalazódó, de már Bandura által is hangsúlyo-
zott ténynek, hogy a szociális tanulás jelentős kognitív elemeket is tartalmaz. 
Mindenekelőtt az észlelés, a képzetek, a figyelem, a gondolkodás, a nyelvi rend-
szer és az emlékezet emelhető ki, hisz ezek a folyamatok alapvető szerepet ját-
szanak a modell leképezésében, a mintázatok megőrzésében és reprodukálásában. 
  Bandura (1977) felfogásában a szociális tanulás mentén a leképezhető 
modellek lehetnek reálisak (élő személyekre vonatkozóak), verbális jellegűek 
(viselkedési formák leírására, értelmezésére és magyarázatára vonatkozóak) és 
szimbolikusak (könyvekben, filmekben, televíziós programokban megjelenő 
reális vagy fiktív személyekre, nemegyszer hősökre, illetve azok viselkedésére 
vonatkozóak). Természetesnek tűnik, hogy a szimbolikus modellek utánzásá-
hoz a szimbolikus készség elégséges fejlettségi szintjére van szükség. Ennek 
alapján a gyermek viselkedésének alakulása már a modellszerű viselkedés szó-
beli leírásának következtében is megvalósulhat. 
  Végül a szociális tanulás lényegének értelmezésében arra szükséges 
utalni, hogy e tanulási forma egyrészt mélyen az idegrendszer képlékenységé-
ben gyökerezik, másrészt a gyermek kibontakozó pszichikus apparátusától 
függ. Ugyanakkor olyan jelentős pszichoszociális jelenségeket is magában fog-
lal, mint amilyen például a szociális facilitáció (a teljesítmény rendszerint jó 
irányú módosulása mások jelenlétében), a társas befolyásolás vagy az interiori-
záció (külső viselkedési szabályok, normák, cselekvések stb. belsővé tétele, 
benső pszichikus tartalmakká való átalakítása). 
 
A szociális tanulás tényezői 
 
  A szociális tanulás legfontosabb tényezői, illetve alapvető közvetítő 
színterei a család, az óvoda és az iskola, valamint olyan más intézmények és 
közösségek, amelyeknek a szervezetében, valamint azok belső életében a gyer-
mek valamilyen mértékben részt vesz. 
  A család, illetőleg a szülők köztudottan elsődleges szociális favorizáló 
tényezők, hisz olyan minták és hatások forrását testesítik meg, amelyek alapján 



a gyermek elnyeri nemcsak énazonosságát, nemi identitását és a nemi szerepek 
jellegzetes megnyilvánulását, hanem az alapvető társas reakciók és interakciók 
kivitelezésének lehetőségét is. A szülők (a családtagok) a kisgyermek legelső 
viselkedési mintái, szociális tanulási folyamatának kiváltói. Nem fér kétség 
ahhoz, hogy a család mint fontos mintahordozó környezet a személyközi kap-
csolatok lezajlását szabályozó normák, a társas szokások, attitűdök, viszonyu-
lások és magatartások elsajátításának primer színtere. 
 Az oktatási-nevelési intézmények speciális helyet foglalnak el, mert eze-
ket a társadalom kifejezetten azért létesítette, hogy – az ott kialakított tudás és 
viselkedésrepertoár révén – megalapozza az egyénnek a különböző közössé-
gekbe, s végül a társadalomba, illetőleg a társadalmi életbe való beilleszkedését. 
Köztudott, hogy az iskolai szocializáció kifejezett célja a szociális fejlődés elő-
segítése, természetszerűleg a szociális élet sikeres gyakorlására vonatkozó al-
kalmasság megalapozása. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szociális fejlődés 
meghatározó eszköze a szociális tanulás. Bábosik Istvánnak (2000) nagyszerűen 
sikerült tisztáznia az iskolai szociális tanulás aktivitások, személyközi inter-
akciók és kommunikációk révén történő hatékony megszervezésének legfonto-
sabb feltételeit. 
 Fontos itt megemlíteni azt is, hogy a gyermek- és ifjúkori szocializáció 
rendszerint a felnőttkorban is folytatódik, amennyiben a szociális tanulás vala-
milyen szinten folyamatosan, mondhatni egész életen át működik (azután is 
tehát, miután a gyermek kikerül a családból és elhagyja az iskolát). A felnőttkori 
szocializáció során a már kialakult és stabilizálódott attitűdök, szerepek, nor-
mák, viselkedési készségek és szokások a környezet új elemei és hatásai miatt 
tovább formálódnak, s általában mindig az aktuális szociális elvárásoknak meg-
felelően módosulnak, csiszolódnak. 
 
A szociális tanulás formái 
 
  A szociális tanulásnak több formája is ismeretes, azonban azok közül 
voltaképpen háromnak van meghatározó szerepe, éspedig: az utánzásnak (imi-
tációnak), az azonosulásnak (identifikációnak) és a szereptanulásnak. 
 1. Ma már nem képezheti vita tárgyát, hogy a gyermeki személyiség 
fejlődésének és tulajdonságokra vonatkozó gazdagodásának egyik legfontosabb 
eszköze az utánzás. A mások imitálására vonatkozó belső hajlandóság bio-
genetikai gyökerekkel rendelkezik, tehát minden egyes gyermekre jellemző 
valamilyen mértékben. Azt mondhatjuk, hogy az utánzásos tanulás ered-
ményessége szorosan összefügg többek között a gyermek belső utánzási kész-
tetettségének szintjével. 



 Az utánzásos tanulás nem egyéb, mint az egyén által észlelt konkrét 
viselkedésmódok, cselekvési formák és attitűdök pontos megfigyelése és 
internalizálása, továbbá azok mintázatainak az emlékezetben való elraktározása 
és hosszabb távon történő megőrzése, majd pedig azok ismételt végrehajtása. 
Az utánzás célja a referenciaszemély által közvetített magatartási minta meg-
közelítése, leképezése, elsajátítása és alkalmazása. Az utánzás végbemehet tu-
dattalanul (szándék nélkül) vagy pedig a tudatos kiválasztás valamilyen fokának 
alapján, előzetesen több-kevesebb pontossággal meghatározott cél érdekében. 
Nyilvánvalónak tűnik, hogy minél nagyobb a gyermek utánzás alapú tanulá-
sának tudatos jellege, a tanulás eredményessége annál jobb lesz, az elsajátított 
elemek annál szilárdabbak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyermekkori fejlő-
dés első szakaszaiban az utánzó gyermek a modellel való kapcsolatát és össze-
függését rendszerint nem vagy csak minimális szinten tudatosítja. A korai 
utánzásos folyamatokat és műveleteket a tudatosság tehát nem igazán jellemzi. 
Az új viselkedési formák többnyire szándéktalanul jönnek létre, mindenekelőtt 
az empátia, illetve a bele- és átélés segítségével, az utánzott személyhez fűződő 
érzelmi kötődés alapján. Éppen ezzel magyarázható, hogy a gyermekkori után-
zásos folyamatok szerveződése a legtöbb gyermek esetében még meglehetősen 
labilis. Nyilvánvaló azonban, hogy egyrészt az elsajátítási folyamat akkor igazán 
hatékony, ha a tudatosság jellemzi, másrészt azonban az is igaz, hogy a spontán 
vagy implicit tanulásnak is nagy jelentősége van. 
 A gyermek megfelelő koncentrációs képessége, empátiája és élénk 
mintakövető késztetettsége egyfelől lehetővé teszi az újabb és egyre hatéko-
nyabb magatartásmódok megtanulását, másfelől pedig a változatos szociális 
értékekre vonatkozó jelentésismeret folyamatos gazdagodását. Pedagógiai 
szempontból egyrészt azt mondhatjuk, hogy a gyermekek képesek más (rend-
szerint azonos nemű) személyek egészen pontos megfigyelésére, viselkedéseik 
következményeinek mentális reprezentációjára és lemásolására, másrészt pedig 
azt, hogy a gyermekek számára rendszerint csak olyan személy közvetíthet vi-
selkedési mintákat, csak olyan személy válhat modellé, aki magasabb státusú, 
érettebb és értékesebb, illetve akinek személyisége magasabb fejlettségi szinte-
ket elért tulajdonságokkal (egyfajta személyes többlettel) rendelkezik. Könnyen 
belátható, hogy a gyermek számára általában a felnőtt (vagy legalábbis idősebb) 
egyén jelenthet érvényes modellt, illetve mintahordozó és -közvetítő személyt. 
 Az utánzásos tanulás sikerességét nagymértékben befolyásolja a minta-
hordozó személy szuggesztibilitása, azaz a viselkedési formái látványosságának 
mértéke és a viselkedési szituáció szociális jelentősége is. A tanuló gyermek 
ugyanis csak akkor vesz át egy másik ember által hordozott viselkedési mo 
dellt, ha egyrészt ahhoz kötődik, s ha azt fontosnak tekinti, másrészt, ha a 



modellhordozó valamilyen formában láthatóan és szemléletesen, mondhatni 
feltűnően megjeleníti (mintegy reklámozza) az adott viselkedéselemeket vagy 
viselkedési formákat, jellegzetes, a tanuló gyermek számára érdekesnek tűnő 
vagy fontosnak tartott szociális helyzetben. 
 Az utánzásos tanulási eredményesség meghatározásának vonatkozásá-
ban Bandura (1977) négy olyan szempontot, illetve folyamatot emel ki, amely 
eldöntheti a tanulási folyamat lezajlásának minőségét: 

a) Figyelem – a figyelemnek a modellre való megfelelő összpontosítási 
erejére van szükség. 

b) Memória – nagyon fontos a megfigyelt viselkedési formának képze-
tek és verbális kódok segítségével történő tartós megőrzése az em-
lékezetben. 

c) Produkció – ez a megfigyelt viselkedési forma konkrét gyakorlati 
(motorikumot implikáló) megvalósítási képességének mértékére 
vonatkozik. 

d) Motivációmegerősítés – itt részint a tanulás kiváltásában és fenn-
tartásában szerepet játszó indítékok rendszeréről, részint pedig a 
lemásolt viselkedés valamilyen mértékű és jellegű megítéléséről, il-
letve jutalmazásáról vagy szankcionálásáról van szó. 

  Az iskolai pedagógiai gyakorlatban célszerű ezekkel a szempontokkal 
számolni, mint ahogyan azzal a ténnyel is, hogy az utánzási hajlandóság sze-
lektív jellegű. Ismeretes, hogy a gyermekek mily jelentős mértékben szelektívek 
(nyilván nemcsak az utánzás terén), amennyiben rendszerint csak a számukra 
jelentős és tetszetős személyek csupán egyes, valamilyen szempont szerint 
fontosnak megélt cselekvéseit és viselkedéseit válogatják ki. Éppen ezért azt 
lehet megállapítani, hogy a gyermeket az utánzásos tanulásban egyfajta pedagó-
giai segítségben kell részesíteni. Olyan ajánlásokat kell megfogalmazni számára, 
amelyek alapján könnyebben eldöntheti, hogy mi a releváns egy adott szociális 
helyzetben, hogy melyek az értékes viselkedési formák, vagy hogy kinek a visel-
kedését érdemes leutánozni. A pedagógus szakmai kötelezettségei között tehát 
ott találni a modellekkel való szembesülés (szemtanú jellegű helyzet) és a mo-
dellválasztás szabályozását, a modellkövetés elősegítését is. Ugyanakkor célsze-
rűnek tűnik a megtanulandó vagy a növendék által már elsajátított viselkedés 
jellegének és következményeinek széles körű elemzése és értelmezése, hisz ez 
növelheti az elfogadható viselkedések megtanulásának szándékát, illetve csök-
kentheti a helytelen viselkedések elvetésének hajlandóságát. Talán itt kellene 
megemlíteni azt az egyébként meglehetősen régi pedagógiai ajánlást is, mely 
szerint a pedagógusnak úgy kell eljárnia, hogy a gyermek minél változatosabb 
modelleket figyelhessen meg. Bizonyos értelemben, ebben az orientációban 



tényleg igaz az a tétel, miszerint tanítani annyit jelent, mint megmutatni (ész-
leltetni, megfigyeltetni). Ugyanakkor a pedagógusnak vigyáznia kell arra is, hogy 
a növendékek számára mindig és kizárólag pozitív mintákat nyújtson (illetőleg 
arra is, hogy a gyermek – amennyiben ez lehetséges – ne szembesüljön rossz, 
hibás vagy káros mintákkal). A pedagógus tehát egyfelől favorizálja és biztosítja 
a gyermek számára a megfelelő mintákat, másrészt egyfajta védelemben ré-
szesíti a gyermeket, megóvva attól, hogy arra szociálisan helytelen minták 
hassanak. Ebben az összefüggésben végül meg kell említenünk azt, hogy a pe-
dagógus személyes példamutatása, mint ahogyan a tanulók bátorítása is köz-
tudottan jól bevált módszerek a nevelésben. A tudatos szülői vagy pedagógusi 
mintaadás mindig jelentős mértékben segíti a szociális tanulást. 
  A leutánzott, meghatározott helyzetben megfelelő cselekvési vagy visel-
kedési formát a tanuló a modellszemélyhez teljesen hasonlóan alkalmazhatja, 
vagy ahhoz egyes elemeket hozzátehet, illetve abból egyes elemeket elhagyhat. 
  Az utánzás veleszületett ösztönszerű megnyilvánulása meglehetősen 
korán jelentkezik, és mondhatni végigkíséri a gyermek fejlődésének egész fo-
lyamatát. Egyes szerzők – Meltzoff 1985; Meltzoff–Moore 1992 – kutatási 
adatok alapján bizonyították, hogy a mások megfigyelése révén történő újszerű 
cselekvéseket már a csecsemők is megtanulhatják. A csecsemőkre elsősorban a 
közvetlen utánzási mód jellemző, amely abban áll, hogy a modell viselkedésé-
nek utánzása, illetve többé-kevésbé pontos megismétlése azonnal a megfigyelés 
után zajlik le. Az idősebb gyermekek már képesek az úgynevezett késleltetett 
utánzásra, amikor is a modell viselkedésének megismétlésére a megfigyelést 
követő későbbi időpontban kerül sor. 
 2. Az azonosulás (identifikáció) alapja is ugyanaz, mint az utánzásé, azaz a 
mintakövetés, azonban ennek esetében jóval nagyobb jelentősége van annak, 
hogy az azonosuló személy érzelmileg szorosan kötődjön a modellszemélyhez 
(azaz legyen közöttük egyfajta erős szeretetkapcsolat). Ugyanis az azonosulás 
tulajdonképpen érzelmi elfogadáson és többé-kevésbé tudatos vagy puszta au-
tomatikus követésen alapuló elsajátítás és interiorizáció. A szeretetkapcsolaton 
túl az azonosulás másik lényeges és szükséges előfeltétele egyrészt a modell-
személy vonzereje és megnyilvánulásainak látványossága, másrészt a gyermek 
magas fokú képlékenysége és idomulási késztetettsége. Az azonosulás tehát 
olyan komplex szervezettségű utánzás, amelynek erős motivációs jellege és 
gazdag érzelmi töltete van, hisz az azonosuló egyén mélyen azt érzi, hogy 
olyanná szeretne válni, mint a modellszemély. Nyilvánvalónak látszik, hogy az 
azonosulás átélt vágya nem egyéb, mint az azonosulás motivációs alapkész-
tetése. Az identifikációs folyamat akár akaratlanul és spontán módon, akár a 
szándékosság valamilyen fokán zajlik le. Az azonosulás során a gyermek 



egyszersmind átveszi az érzelmileg fontosnak tartott személy tulajdonságainak, 
beállítódásainak és kulturális szokásainak nagy többségét, mondhatni egész 
életfelfogását és viselkedésmódját. Az identifikáció fogalma Vajda Zsuzsanna 
és Kósa Éva (2005, 99) szerint is „arra a folyamatra utal, melyben és melynek 
révén az egyén életében fontos és jelentős szerepet játszó személyek (a model-
lek) szerepeit, értékítéleteit, véleményét, ideáit, ízlését sajátítja el és veszi át”.  
Az azonosulás tehát azzal több, mint a puszta utánzás, hogy a modellszemélyi-
ség magatartásának átvétele nemcsak egyes formákra vonatkozik, hanem a 
formák szinte teljes állományára, mint ahogyan a fontosabb attitűdök, szoká-
sok, érdeklődések, törekvések vagy nézetek készletére is. Ilyen értelemben nem 
nehéz arra következtetni, hogy az azonosulás mint szociális tanulási forma a 
szocializációs folyamat számára kulcsfontosságú mechanizmust jelent. Az azo-
nosulás, illetve egy vonatkoztatási személytől átvett magatartási formák és tu-
lajdonságok rendszerének belsővé tétele azzal a következménnyel jár, hogy az 
egyén azokat végül sajátjaként éli meg, természetszerűleg azok gyakorlati alkal-
mazása kellemes élményeket generál. 
 Az identifikációs alaphelyzetben az egyik személy általában kevésbé 
fejlett és nagyon képlékeny, úgymond befogadásra nyitott és hajlamos, a másik 
pedig rendszerint érett, tapasztaltabb, önállóbb és erőteljesen szuggesztív sze-
mélyiség. Ennek a sajátságos kapcsolatnak talán legtipikusabb helyzete nyilván 
a gyermek és a felnőtt (gyermek és szülő, gyermek és pedagógus) viszonyában 
bontakozik ki. Az azonosulás folyamatában a fontosnak tartott és csodált vagy 
szeretett „másik” személy szinte a maga teljességében épül bele a növendék 
énjének rendszerébe, s annak mintegy szerves részévé válik. Az azonosuló ér-
zelmi indíttatásból mindazt interiorizálja, ami a követett modellre alapvetően 
jellemző: viselkedésmód, értékrend, érzelmi kifejezés, szemléletmód stb. Nem-
csak a külső, viszonylag könnyen megfigyelhető vonásokat, hanem az olykor 
nehezen észlelhető belső tartalmakat is átveszi. Eszerint belsőleg is olyanná 
lesz, mint a követett modell. Az identifikációs folyamat végén, miután a modell 
úgymond betöltötte hivatását, az azonosuló személy fokozatosan leválik és 
elszakad a modelltől, s az elkövetkezőkben saját újrastrukturált és kibővített 
identitását éli.  
  A pedagógiai szempont figyelembevételével fontos kitérni arra is, hogy 
a szocializálódást kiváltó szociális tanulás során az egyén környezetében elő-
forduló hibás és hiányos viselkedési modellek torz fejlődéshez vezethetnek. 
Ugyanis a deviáns, adott élethelyzeteknek nem megfelelő magatartási formákat, 
a helytelen életviteli módozatokat az egyén rendszerint e minták referenciasze-
mélyeken való megfigyelésének következtében sajátítja el. Így tehát egyes esetek-
ben az azonosulás folyamatában zavarok keletkezhetnek, amelyek rendszerint 



kötődési nehézségekből, kognitív elégtelenségekből, szorongásos, függőséges 
vagy ambivalens kötődési rendellenességekből származnak. Nyilván ideális 
lenne, ha pedagógiai eszközökkel egyfelől meg lehetne gátolni, hogy helytelen 
magatartású személyek referenciaszemélyekké váljanak a gyermekek számára, 
másfelől pedig, ha elő lehetne segíteni az úgynevezett ellenidentifikációt 
(lényegében azt, hogy a tanuló a modellszemély által képviselt sajátosságokkal 
ellentétes tulajdonságokat interiorizáljon). A napi gyakorlatból tudjuk azonban, 
hogy ez gyakran sajnos nem sikerül. 
 3. Nem képezheti vita tárgyát, hogy a szerepviselkedési normák ismere-
tére és a szerepviselkedési készségek birtoklására egy csoporton belül éppen 
azért van szükség, hogy az interperszonális interakciók előírásainak, valamint az 
együttélés követelményeinek tudjunk optimális mértékben megfelelni. Isme-
retes, hogy az egyes szociális státusokhoz (pozíciókhoz), illetve a státust meg-
jelenítő személyekhez jellegzetes szerepek kapcsolódnak. A szerep voltaképpen 
egy adott státussal szemben megmutatkozó társadalmi követelményeket és 
normákat, illetve az ezekkel összhangban levő specifikus viselkedési módokat 
tükrözi. Ezek szerint a szerep részint arra a viselkedésre vonatkozik, amit a 
közösség a szerephordozótól egy bizonyos státus vonatkozásában, meghatáro-
zott szituációban elvár, részint pedig arra, amire a szerephordozó személynek a 
saját szerepkörének sikeres érvényre juttatásában szüksége van. A szociális el-
várások minden kultúrában a viselkedésre vonatkozó külső követelmények, 
normák vagy szabályok formájában jelentkeznek, és függetlenek az egyéni sze-
mélyiségvonásoktól. Ha az egyén a változatos élethelyzetekben viselkedésével 
megfelel a környezeti elvárásoknak (ha hatékonyan érvényesíti szociális szere-
pét) elismerésben, ha pedig nem felel meg a követelményeknek és túllépi az 
előírt kereteket (a jogilag, etikailag vagy kulturálisan statuált viselkedési normá-
kat), akkor elmarasztalásban részesül. A szerepek megtanulása hosszas és meg-
lehetősen nehéz folyamat, amennyiben az embernek a társadalmat megtestesítő 
kisebb-nagyobb szociális csoportokban igencsak változatos szerepeket kell 
érvényre juttatnia. Rendszerint mindenki többféle szociális státussal rendelke-
zik, következésképpen sokféle szerepelvárásnak kell megfelelnie, illetve nagyon 
változatos szerepviselkedési formákkal kell rendelkeznie.  
 A sikeres szerepérvényesítés tehát olyan személyiség-megnyilatkozási 
módozat, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy személyiségének bántó-
dása nélkül vegyen részt az egyes személyközi interakciókban vagy a sajátos 
együttélési helyzetekben, és azokban a szociálisan és morálisan elvárt módon 
járjon el. A szerep voltaképpen azt jelzi, hogy az egyén a változatos szociális 
szituációkban mindig oly módon viselkedik-e, ahogy azt mások elvárják, vagy 
ahogy a közösség (a társadalom) azt előírja. Ezek szerint a szociális szerep nem 



egyéb, mint adott státussal rendelkező személlyel szemben támasztott társa-
dalmi elvárások összessége. Aligha kétséges, hogy egy-egy státushoz kap-
csolódó szerepek, illetve szerepelőírások és szerepviselkedések asszimilációja 
társadalmi folyamat, amely kizárólag személyközi interakcióban mehet végbe. 
Minden társas interakcióban egyfelől szerepviselkedések jutnak kifejezésre, 
másfelől azonban a partnerek szerepviselkedésüket folyamatosan formálják, 
újítják és tökéletesítik. A szerepelőírások és szerepkészségek elsajátításának 
folyamatát szereptanulásnak nevezzük, és a szociális tanulás formájaként köny-
veljük el. A szereptanulás mint meglehetősen összetett elsajátítási folyamat 
tulajdonképpen abban áll, hogy a tanuló gyermek megfigyeli az egyes szerepek 
hordozóinak jellegzetes viselkedését, majd megpróbálja azt ismételten és azo-
nos módon végrehajtani. A szereptanulás révén az egyén alapvetően annak 
módját sajátítja el, hogy hogyan viselkedjen a különböző szociális szituációkban 
vagy rendszerekben. A szereptanulás folyamán az egyén mint adott csoport 
tagja tulajdonképpen azt tanulja meg, hogy a többi csoporttag elvárásai szerint, 
a csoport normáinak megfelelően viselkedjen és éljen. Ha valamilyen okból 
kifolyólag nem ezt teszi, akkor rendszerint szankcióban részesül. Ebben az 
orientációban a szereptanulást, mint ahogyan a szerepek betöltését is voltakép-
pen a személyi környezet szabályozza, mindenekelőtt jutalmazások és szank-
ciók révén.  
 A szereptanulás kivételes fontosságát mindenekelőtt az igazolja, hogy 
az egyén megjelenő státusaihoz kapcsolódó szerepek adekvát szintű birtoklásá-
nak erős adaptív jellege van. A szerepek vonatkozásában elégtelenségekkel vagy 
zavarokkal küszködő egyén jelentős nehézségekbe fog ütközni a szociális be-
illeszkedés terén. 
 A szereptanulás fontos előfeltétele a modellértékű szerep világos és 
aktív észlelése, a kialakult képzeteknek az emlékezetben való megőrzése, illetve 
a megtanulandó szerepeknek a készségfejlődés szempontjából elégséges gya-
korlása. Ismeretes, hogy ez a gyakorlás a gyermekkorban mindenekelőtt a 
játéktevékenység során zajlik le. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezen a téren a sze-
repjátéknak van a legnagyobb jelentősége, hisz az jelentős mértékben implikálja 
a kogníciót, a motorikumot, a gyakorlást, a megfigyelést és az utánzást. Így 
tehát a társakkal való közös szerepjáték során a gyermekek egymástól is 
könnyen eltanulhatják az egyes szerepjellemzőket, szerepnormákat és szerep-
viselkedéseket. 
 A személyközi interakciókban a szereptanulás során az egyén tulajdon-
képpen azt sajátítja el, hogy adott szituációban a vele egyforma szociális státus-
sal rendelkező és azonos társadalmi pozíciót betöltő személyekkel azonos vagy 
azokhoz hasonló módon viselkedjen, továbbá meghatározott dolgok, személyek, 



jelenségek és élettörténések viszonylatában azonos érzelmi reakciókat tanúsít-
son, azonos attitűdöket és nézeteket valljon, végül pedig azonos módon gon-
dolkodjon. Szükséges itt megjegyezni azt is, hogy a szereptanulás folyamatában 
a „tanuló egyén” nem passzív befogadóként jelentkezik, hanem aktív, érdek-
lődő, az elsajátításért cselekvéseket kifejtő személyként. Ebből fakad, hogy a 
szereptanulás interaktív jellegű folyamat, amelynek sikeressége nemcsak a sze-
repmodellek mikéntjétől, hanem a tanuló szándékosságától és erőfeszítéseitől is 
függ. 
 A szereptanulás egyik érdekes sajátossága, hogy a szerepérvényesítés 
folyamatában, a másokkal való kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, 
illetve a kapcsolatok sikerességének érdekében elégséges módon ismerni kell a 
lehetséges szereppartnerek szerepeit is. Tudott dolog ugyanis, hogy minden 
szociális státusnak egy vagy több ellenstátus felel meg. Az ellenstátussal rendel-
kező személyek testesítik meg az úgynevezett szereppartnereket. Amennyiben 
például a pedagógus szereppartnere a növendék (az orvosnak a beteg, a szülő-
nek a gyermek, a főnöknek a beosztott stb.), nyilvánvaló, hogy ismernie kell a 
tanulói státushoz kapcsolódó szerepeket is. Tehát nemcsak a saját státusunknak 
megfelelő szerepviselkedési formákat kell elsajátítanunk, hanem meg kell is-
mernünk egy adott szituáció viszonylatában a szereppartnerek viselkedését is. 
 A szereptanulás hatékonyságát nagymértékben segíti a szerepelőírások-
nak és normáknak az egyértelműsége, adott státushoz társuló követelmények 
tisztázottsága, a szerepmodellek feltűnő és vonzó jellege, a tanulónak a szerepet 
hordozó személyhez való kötődése, a szerepmodellek iránti nyitottsága, befo-
gadó hajlandósága és tanulási képessége.  
 A fentiekben a szociális tanulás három alapvető formáját tiszta és 
önálló folyamatként próbáltuk megközelíteni és meghatározni. Valójában 
azonban azok kölcsönösen nem zárják ki egymást. A konkrét tanulási szituáci-
ókban a legtöbbször azt lehet megfigyelni, hogy bár valamelyik forma túlsúly-
ban van, illetve meghatározó szerepet játszik, a másik két forma is bizonyos 
mértékben jelen van a szituációban. 
 

A szociális tanulás néhány pedagógiai vetülete 
 

 Immár tapasztalati tényként könyvelhetjük el, hogy a szociális tanulás 
elmélete több pedagógiai probléma megoldásában is hasznosítható. Egyfelől 
elősegíti a nevelés folyamatában felmerülő változatos kérdések és helyzetek 
(például a gyermeki agresszivitás, a normaszegés vagy az egyes viselkedési za-
varok) elmélyültebb megértését, másfelől szilárd elméleti alapot szolgáltat a 
viselkedésmodellálás és a különböző irányultságú fejlesztő tréningek megszer-
vezésére.  



 Minden jel arra utal, hogy a szociális tanulás (legalábbis Bandura-féle) 
elmélete napjainkban is szilárd alapokon áll, és a pedagógiai munka viszonyla-
tában számos lényeges konklúzió leszűrését teszi lehetővé. Noha Nagy József 
(2002, 206) úgy véli, hogy a szociális tanulásra vonatkozó kutatási eredmények 
széles körű gyakorlati alkalmazása még a jövő feladata, egynéhány lehetséges 
applikációs területet már könnyen el lehet különíteni. Az alábbiakban mi az 
oktatási-nevelési folyamatban közvetlenül hasznosítható tanulságok közül 
ezennel csupán a következőkre óhajtunk kitérni: 
 a) Mindenekelőtt arra a megfontolásra fogunk hivatkozni, mely szerint 
a gyermek fontos dolgokat (így tehát cselekvési és viselkedési formákat, attitű-
döket és szokásokat is) egyszerűen úgy tanulhat meg, hogy másokat alaposan 
megfigyel. Mondanunk sem kell, hogy a megfigyeléses tanulás jóval gyorsabb és 
olykor sokkal hatékonyabb eredményekhez vezethet, mint más tanulási típusok 
(például a klasszikus vagy az operáns kondicionálás). Az utánzás magas ered-
ményessége azzal függ össze, hogy az – például a próba-szerencse tanulási 
formától eltérően – egyből elfogadott és jutalmazott reakciókat produkálhat.  
 b) A szociális tanulás sikeres lezajlásának érdekében a pedagógusnak 
folyamatosan meg kell bizonyosodnia arról, hogy funkcionális szinten adott-e a 
négy lényeges feltétel, azaz a figyelem megfelelő összpontosítása, a tartós emlé-
kezeti tárolás, a korrekt motoros reprodukció lehetősége, valamint a szükséges 
motiváció, illetve az újonnan lemodellezett reakciók elégséges megerősítése. 
 c) A szociális tanulás elméletének megfelelően minden nevelőnek az 
adott lehetőségek szerint védelmeznie kell a gyermeket attól, hogy nem megfe-
lelő, morálisan elfogadhatatlan viselkedésű személyekkel találkozzon, hogy hi-
bás vagy negatív mintákat hordozó egyének szociális megnyilatkozásainak és 
ténykedéseinek közvetlen szemtanúja legyen (legalábbis addig, amíg gondolko-
dása nem segíti a gyermeket kellő mértékben a modellek jellegének megkülön-
böztetésében, illetőleg a „jó” és a „rossz” modellek diszkriminálásában). Bár 
ritkán megtörténhet, hogy a negatív minta (példa) pozitív következményeket 
von maga után, a pedagógia ajánlása ezen a téren mégis arra vonatkozik, hogy 
nyújtsunk a gyermekeknek kizárólag pozitív mintákat (példákat). 
 d) A szociális tanulás elméletéből származtatható egyik, viszonylag 
könnyen alkalmazható pedagógiai szabály arra vonatkozik, hogy a pedagógus-
nak (az iskolának) jó minőségben és elégséges számban biztosítania kell a 
gyermekek számára a megfelelő modellekhez való hozzáférhetőséget, illetőleg 
azt, hogy azok a kialakítandó magatartási formákat több vonatkoztatási személy 
esetében is figyelhessék meg. Ugyanis ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon va-
lamilyen cselekvési vagy magatartási formát, arra van szükség, hogy azoknak a 
formáknak közvetlen szemtanúja, illetve direkt szemlélője és megfigyelője 



legyen, hisz csak ekképp fogja elnyerni a szükséges képzeteket, csak így lesz ké-
pes megismételni (utánozni) az adott cselekvési vagy viselkedési formákat. 
 e) Célszerű szem előtt tartani, hogy a szociális tanulás folyamatában a 
modell társadalmi, pszichológiai vagy szakmai presztízsének kulcsfontossága 
van, hisz tulajdonképpen az lépteti működésbe az utánzási vagy identifikációs 
mechanizmusokat. 
 f) Pedagógiai szemszögből érdemes reflektálni azon a megállapításon is, 
mely szerint az utánzásos tanulás gyors és kivételesen hatékony módja nemcsak 
az eszközhasználati készségek, a specifikus viselkedési készségek, attitűdök 
vagy szokások megtanulásának, hanem a különböző kulturális ismeretek és 
értékek elsajátításának is. 
 g) Végül számolni kell azzal a szociális tanulási tétellel, mely szerint a 
behelyettesítő megerősítés alapján a növendékek valamilyen viselkedési formát 
olyan szituációból is el tudnak sajátítani, amelyben ők csupán a résztvevők (a 
szituációban viselkedők) egyszerű külső megfigyelői, és nem az adott szituáció 
cselekvő résztvevői. Ugyanis egy viselkedési forma elsajátításához – írja Carver 
és Scheier (1998, 346) – nem kell egyfolytában „viselkednünk”: elég, ha mások 
viselkedését és viselkedésük következményeit figyeljük meg. 
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