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AZ EGYÉNI VÉLEMÉNYEK FORMÁLÓDÁSA 
CSOPORTMUNKÁK RÉVÉN

BEVEZETÉS

Egy csoport véleményének kialakulását elsősorban a csoportot alkotó egyének egyéni véleménye 
vezérli. Önmagában ez az a tény, melyet minden, a preferenciák aggregálásának irányát vizsgáló 
szakértő elfogad. Arról viszont megoszlanak a vélekedések, hogy a vélemények aggregálása hogyan 
történik. Számtalan közgazdász és politológus vizsgálta már ezt a jelenséget, köztük a már Nobel-díj-
jal is rendelkező Arrow is, akinek híres lehetetlenségi tétele éppen arra utal, hogy a preferenciák agg-
regálása semmilyen elv mentén nem képes visszatükrözni a csoportot alkotó egyének véleményét.
Azonban lehetetlenség ide vagy oda, a gyakorlatban mégis bőséggel adódnak olyan alkalmak, mikor 
egyének egy csoportjának kell valamilyen döntésre jutni. Vajon ekkor – az egyéni véleményeken 
felül – milyen tényezők alakíthatják a csoport döntését? Kutatásunk részben ez utóbbit vizsgálja, de 
ennél is nagyobb hangsúlyt helyezünk arra a kérdésre, hogy vajon a csoportmunka után az egyének 
véleménye változik-e, és ha igen, akkor hogyan?
Ez utóbbi kérdés jelentőségét hangsúlyozni felesleges is lenne. Elég csak arra gondolnunk, hogy ha 
az egyéni véleményekre a csoportmunka valóban befolyással bír, akkor ezek egyfajta irányítása is 
lehetségessé válhat. Egy egyszerű példát említenénk: képzeljük el, hogy egy befolyásolható egyént 
olyan csoportba helyezünk, ahol a csoport többi tagjának teljesen ellentétes elképzelése van az adott 
témáról. A befolyásolható egyén tehát várhatóan meg fogja változtatni véleményét. Ha ugyanezt az 
egyént viszont egy olyan csoportba helyezzük, ahol mindenki hasonló véleményt képvisel, akkor 
viszont vélhetően nem fogunk nála véleményváltozást tapasztalni. Ez tehát azt jelenti, hogy a csopor-
tok összeállítása nagymértékben befolyással bír az egyének végső véleményére.
Az előbbi példánk további fontos kérdéseket is felvet: mégis hogyan ismerjük fel a könnyen befo-
lyásolható egyéneket? És mégis honnan látjuk, hogy valaki nagyon hatékonyan tudja érvényesíteni 
a saját akaratát? Jelen tanulmányunk célja, hogy ezekre a kérdésekre választ keressen, a csoportok 
összeállításának problematikáját ezúttal nem tárgyaljuk. 
Kutatásunk empirikus alapokon nyugszik: a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak körében vé-
geztünk két kísérletet, melynek keretében egyéni és csoportos döntéseiket, valamint az előbbiekben 
bekövetkező változásokat vizsgáltuk. Megjegyezzük, hogy az első kísérlet eredményeit már koráb-
ban publikáltuk, jelen írásunk célja az eredmények validálása, továbbfejlesztése a második kísérlet 
révén. Ehhez viszont természetesen az is szükséges, hogy korábbi eredményeinket röviden itt is 
közöljük.
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A VÉLEMÉNYÁTADÁSOKRA VONATKOZÓ KÍSÉRLETEK

Mint korábban említettük, kísérleteinket a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói körében végeztük 
mindkét alkalommal. Természetesen ez felvetheti a kérdést, hogy más életkorokban, más műveltségi 
rétegekben is megállná-e helyét a vizsgálat, illetőleg találnánk-e ezek között szignifi káns különbsé-
geket, ezt azonban a jelen esetben fi gyelmen kívül fogjuk hagyni. A véleményátadások vizsgálatakor 
külön fi gyelmet fordítottunk egy olyan témakör keresésére, mely elég távol áll az egyértelmű megíté-
léstől, és ahol a téma által indukált kérdésekre nincs tökéletes, jó megoldás. Úgy gondoltuk, hogy egy 
ilyen témakör kapcsán látványosan megmutatkoznak a véleményátadások, illetve egymás önkénte-
len befolyásolása. Az erőművek témakörét ezért éreztük jó választásnak, hiszen minden erőműnek 
van előnye és hátránya, van aki a környezetbarát technológiákat szereti, van, aki inkább a hatékonyra 
szavaz, de nem jelenthető ki egyértelműen, hogy melyik tekinthető jobbnak a másiknál.
A kísérletet első körben 49, majd 187 hallgatóval végeztük el egy 80-100 perces idősávban. A hall-
gatóknak először minden erőművet egyénileg értékelniük kellett egy hatfokozatú skálán, majd cso-
portokba rendeződtek, és a csoportok is értékelték az erőműveket, ugyanazon a skálán. Emellett szö-
veges választ is kértünk tőlük különböző kérdésekre az erőművekkel kapcsolatban, amivel tényleges 
csapatmunkát tudtunk kialakítani, tehát nem csak egy ember véleményét tükrözte az értékelés. Az 
említett szöveges választ viszont kezdettől fogva nem terveztük értékelni, az csupán a csoportkohé-
zió megteremtésének volt eszköze. 
Ezután ismét arra kértük a hallgatókat, hogy egyénileg értékeljék az erőműveket. Itt valamelyest 
változtattunk a kérdéseken, hogy ne csupán az emlékezetükre támaszkodjanak, és így ugyanazokat a 
válaszokat adják, mint korábban, hanem ezúttal is aktuális meggyőződésüket próbálják leírni. A vál-
tozás abból állt, hogy az erőműveket először különböző szempontok szerint kellett értékelniük, me-
lyek a következők voltak: gazdaságosság, hatékonyság, kockázat, környezet és végül összességében 
is értékelniük kellett azokat. Annak köszönhetően, hogy előbb különböző szempontok szerint kellett 
elkészítsék az értékelést, és csak a végén összességében, vélhetőleg nem az emlékeik vezérelték őket. 
Úgy gondoljuk tehát, hogy ténylegesen saját véleményük alapján adtak választ az utolsó kérdésre, 
így fel tudjuk mérni azt, vajon változott-e a hallgatók véleménye a csoportmunka hatására.
A kísérlet legelején a hallgatókkal kitöltettük a pszichológiai körökben jól ismert Rathus-féle 
asszertivitási kérdőívet, ennek eredményeivel szerettük volna ugyanis a továbbiakban azonosítani a 
könnyen befolyásolható és a határozott meggyőző erővel rendelkező (a továbbiakban: „hangadó”) 
hallgatókat.

HIPOTÉZISEINK

Első hipotézisünk az egyén befolyásolhatóságát vizsgálja, míg a második ennek az ellenkezőjével, az 
egyének befolyásoló képességével, „hangadó” voltával foglalkozik.

Első hipotézis:
Amennyiben ismerjük a vizsgálatban résztvevő egyének Rathus-féle asszertivitási kérdőívére adott 
válaszait, úgy előrejelzést tudunk készíteni arra vonatkozólag, hogy egy csoportos munka után mi-
lyen mértékig elfogadóak a csoport véleményét illetően.
A Rathus-féle asszertivitási kérdőív jól defi niált, a pszichológusok által elismert teszt, mely az egyé-
nek pszichológiai attitűdjére vonatkozólag szolgál információkkal. Kutatásunkban ezt csupán mint 
eszközt kívánjuk felhasználni arra, hogy valamilyen mértékben megismerjük az egyének pszicholó-
giai jellemzőit, de nem kívánjuk ennek használhatóságát mélyebben vizsgálni.
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Az egyéni véleményekre vonatkozólag a felmérést egy hatfokozatú Likert-skálával végeztük. A fo-
kozatok számát szándékosan választottuk párosnak annak érdekében, hogy az egyéneket minden-
képpen valamilyen állásfoglalásra kényszerítsük. A csoportos munka után a vélemény elfogadására 
vonatkozólag azt vizsgáljuk meg, hogy az előzetes egyéni vélemények és a csoportmunka után al-
kotott egyéni vélemények között összességében hány pontnyi eltérés tapasztalható. Egyértelműen 
kijelenthető, hogy minél nagyobb eltérést tapasztalunk a két egyéni vélemény között, annál nagyobb 
befolyással bírt az egyén fölött a csoport, vagyis annál befolyásolhatóbbnak gondolhatunk valakit.
A befolyásolható egyének azonosítása nagyon fontos feladat, hiszen ők azok, akik véleményét a 
megfelelő csoportokba történő elhelyezés után a döntéshozó nagymértékben alakítani tud. Éppen 
ezért rendkívül fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy mely pszichológiai dimenziók utalnak az egyén 
befolyásolhatóságára. Ez azért is különösen fontos, mert a későbbiekben az ilyen pszichológiai jel-
lemzőkkel bíró egyénekről nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy befolyásolhatóak, ennél fog-
va az ő csoportbeosztásuk különösen hangsúlyosnak mondható.

Második hipotézis:
A Rathus-féleasszertivitási kérdőív eredményeinek ismeretében előre jelezhető, hogy egy egyén mi-
lyen mértékben tud befolyást gyakorolni más egyénekre.
Az előzőekhez hasonlóan nagyon fontos, hogy azonosítsuk a „hangadókat”, akik a befolyásolható 
egyéneket a saját véleményükről meg tudják győzni. Ehhez ismételten a pszichológiai attitűdökből 
szeretnénk következtetéseket levonni, melyet a már előbb ismertetett módon kívánunk felmérni.
A befolyásolási képesség mérését úgy végezzük, hogy a csoport véleménye és az egyének véleménye 
közötti különbségeket képezzük, majd ezek abszolút értékét aggregáljuk. Természetesnek látszik, 
hogy itt minél nagyobb eltérést tapasztalunk, annál kevésbé volt valaki hatással a csoport vélemé-
nyére, míg minél kisebb ez az érték, annál inkább meghatározó szerepet töltött be valaki a csoport 
véleményének alakításában.
Természetesen kivételeket az előbbi esetekre találhatunk szép számmal, például előfordulhat az, 
hogy egy egyén részt sem vesz a vitában, nem próbálja azt semmilyen mértékben alakítani, a csoport 
mégis az ő eredeti preferenciái szerint dönt. A másik ilyen probléma lehet az, ha két nagyon ellentétes 
vélemény ütközése révén egy kompromisszumos megoldás alakul ki, és a két ellentétes vélemény 
esetén úgy látszik, mintha nem túl nagy mértékben lettek volna hatással a csoport véleményére. Saj-
nos mindezek valós problémák lehetnek a kutatás során, de bízunk benne, hogy nagyobb arányban 
fordulnak elő olyan esetek, melyek nem esnek bele egyik előbbi kategóriába sem.
A „hangadók” azonosítása mint említettük nagyon fontos, mivel úgy gondoljuk, hogy ők azok, akik 
nehezen befolyásolhatók, így ha néhányuknak a döntéshozóval ellenkező elgondolásaik vannak, ak-
kor az ilyeneket a csoportmunkák során jobb elszeparálni a befolyásolható egyénektől. Tulajdon-
képpen a cél, hogy az ő véleményük ne tudjon érvényesülni, így számukra olyan csoportot érdemes 
kreálni, ahol mindenkinek erőteljesen ugyanaz a véleménye. Azon „hangadókat” viszont, akik a 
döntéshozó véleményét képviselik, érdemes a befolyásolható egyénekkel azonos csoportba osztani, 
hogy a véleményátadás révén befolyással bírhassanak rájuk. A csoportbesorolások optimális megvá-
lasztása azonban, mint említettük, nem képezik ezen tanulmány részét.

A KÉT ADATBÁZIS BEMUTATÁSA

A kísérlet során megszerzett adatokból mindkét esetben egy SPSS adattáblát hoztunk létre. Az 
adattáblába már az asszertivitási teszt különböző dimenzió szerinti összegzett (a megfelelő itemek 
szerinti negáltjaival vett) eredményét tettük, melyek a következők voltak: bizonytalanság, érzések 
kimutatása, fogyasztói helyzetekben való önérvényesítés, nemet mondás és a személyes részvétel a 
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kapcsolatokban. Továbbá a felmérés második egyéni kérdőívéből minket csak az erőművek összesí-
tett értékelése érdekelt, így itt is korlátoztuk az adatbázisunkat ezekre a változókra. Így a következő 
változókat használtuk:

Változó neve Típusa Jelentése

Kód Nominá-
lis Az azonosításhoz szükséges kód

Pszicho_Bizonytalansag Skála
Pszicho_ErzesekKimutatasa Skála
Pszicho_FogyasztoiHelyzetek
benOnervenyesites Skála
Pszicho_NemetMondas Skála
Pszicho_SzemelyesReszvetelA
Kapcsolatokban Skála
Egyeni1_SZEL Ordinális
Egyeni1_NAP Ordinális
Egyeni1_ATOM Ordinális
Egyeni1_VIZ Ordinális
Egyeni1_GEO Ordinális
Egyeni1_HO Ordinális
Egyeni1_EGYEB Ordinális
Csoport1_SZEL Ordinális
Csoport1_NAP Ordinális
Csoport1_ATOM Ordinális
Csoport1_VIZ Ordinális
Csoport1_GEO Ordinális
Csoport1_HO Ordinális
Csoport1_EGYEB Ordinális
Egyeni2Ossz_SZEL Ordinális
Egyeni2Ossz_NAP Ordinális
Egyeni2Ossz_ATOM Ordinális
Egyeni2Ossz_VIZ Ordinális
Egyeni2Ossz_GEO Ordinális
Egyeni2Ossz_HO Ordinális
Egyeni2Ossz_EGYEB Ordinális

Az asszertivitásból 
származókülönböző pszichológiai 
attitűdök mértéke

Az első egyéni kérdőívből származó 
értékek a különböző erőművekre

A csoport kérdőívből származó 
értékek a különböző erőművekre

A második egyéni kérdőívből 
származó értékek a különböző 
erőművekre (össz. megjelöléssel, 
mivel az erőművek összesített 
értékelése érdekel csak minket)
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AZ EGYÉNI VÉLEMÉNYEK VÁLTOZÁSA

Tanulmányunk elsőként azt mutatja be, hogy a két kísérlet során az egyének hogyan változtatták meg 
kezdeti véleményüket a csoportmunka hatására. Tekintettel arra, hogy a csoportmunkákat leszámítva sem-
milyen befolyás nem érte a vizsgálatban résztvevő hallgatókat úgy gondoljuk, hogy nyugodtan írhatjuk a 
véleményváltozást a csoportmunka számlájára. Az egyéni vélemények összességében történő értékelését 
összehasonlítottuk minden erőmű esetében, majd a különbségek abszolút értékét összegeztük, s ebből 
gyakorisági sorokat készítettünk mindkét kísérlet esetében. Az eredményeket az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra
AZ EGYÉNI VÉLEMÉNYVÁLTOZÁSOK GYAKORISÁGA AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK KÍSÉRLET 
SORÁN
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Jól látható, hogy viszonylag ritka az az eset, hogy valaki semelyik erőmű esetében sem változtatott 
semmit a véleményén. Viszonylag gyakorinak mondható a 3-5 pontos változtatás, és ismételten rit-
kábbak az ennél nagyobb változtatások. Felmerülhet tehát a kérdés, hogy vajon az egyéni vélemény-
változások normális eloszlást követnek-e? Ezt az IBM SPSS program segítségével le is teszteltük 
mindkét esetre, eredményeinket a 2. ábra mutatja.

2. ábra
KOLMOGOROV-SZMIRNOV ÉS SHAPIRO-WILK TESZTEK

Látható, hogy az első kísérletnél a normalitásra tett hipotézist mind a Kolmogorov-Smirnov, mind a 
Shapiro-Wilk próba elfogadja, hiszen az empirikus szignifi kancia szintek meghaladják a szokásos, 
5%-os szignifi kancia szintet. A második kísérlet esetében – ahol egyébként vizuálisan inkább feltéte-
lezhetőnek gondoltuk a normális eloszlást – a tesztek elutasították a nullhipotézist.

3. ábra
JARQUE-BERA TESZTEK

1. kísérlet

Ferdeség Csúcsosság J-B teszt p-érték

,598 ,666 3,357 ,187

2. kísérlet

Ferdeség Csúcsosság J-B teszt p-érték

,520 -,255 2,051 ,359
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A normalitást mindkét kísérlet esetében leteszteltük a Jarque-Bera teszt segítségével is, érdekes mó-
don eszerint mindkét kísérletben elfogadható a normális eloszlásra vonatkozó hipotézis, mivel a 
tesztekhez tartozó p-értékek mindkét esetben meghaladják a szokásos 5%-os szignifi kancia szintet.

A CSOPORTMUNKA BEFOLYÁSOLÁSA 

A csoportmunka befolyásolásával kapcsolatosan egyértelműen megkülönböztethető két irány: egy-
részt hogy az egyén mennyiben alakította a csoport véleményét, valamint hogy a csoport mennyire 
hatott az egyén véleményére, vagyis hogy mennyire volt képes valaki a csoport döntését elfogadni. 
Az előbbi esetében tudjuk azonosítani a már korábban emlegetett „hangadókat”, míg az utóbbi ese-
tében vizsgálhatjuk azt, hogy kik voltak a befolyásolható egyedek.
Az első irány szempontjából megvizsgáltuk a csoport véleménye és az egyének első véleménye kö-
zötti különbséget minden egyes erőmű esetében, mindkét kísérletben. A különbségek abszolút érté-
kének összegzésével  megállapítható, hogy egy-egy hallgató véleménye összességében hány ponttal 
különbözött a csoport véleményétől. Ezek gyakoriságát a következő, a 4. ábrán tekinthetjük meg.
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4. ábra
A CSOPORTOK VÉLEMÉNYÉNEK AZ ELSŐ EGYÉNI VÉLEMÉNYEKTŐL VETT
ELTÉRÉSÉNEK GYAKORISÁGAI

Az első kísérletben nem volt olyan hallgató, akinek a véleményét a csoport tökéletesen visszatük-
rözné, és a második kísérletben is csupán egy ilyet fi gyelhetünk meg. (Ezek azok, akiknek a csoport 
véleményének az első egyéni véleményektől vett abszolút eltérése 0 volt.) Itt is elmondható, hogy 
ritka az, hogy valakinek a véleményét a csoport tökéletesen tükrözi, de a nagyon nagy eltérések 
szintén ritkának mondhatóak. A módusz a második kísérletben valahol 6 pontos abszolút eltérésnél 
található.
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A skála alja felé találhatjuk azokat, akiket inkább nevezhetünk hangadóknak, persze némileg fenn-
tartásokkal, mint ahogy azt a bevezetőben is említettük. Minél nagyobb valakinek az ezen skálán 
értelmezett pontszáma, annál kevésbé tükrözi az adott egyén véleményét a csoport véleménye.

5. ábra
KOLMOGOROV-SZMIRNOV ÉS SHAPIRO-WILK TESZTEK

6. ábra
JARQUE-BERA TESZTEK

1. kísérlet

Ferdeség Csúcsosság J-B teszt p-érték

,407 -,735 2,157 ,340

2. kísérlet

Ferdeség Csúcsosság J-B teszt p-érték

2,098 8,497 160,906 ,000

A normalitás tesztek az első kísérlet esetében némileg ellentmondásosak, hiszen a Kolmogorov-
Smirnov próba és a Jarque-Bera teszt elfogadják a normális eloszlás illeszkedésére vonatkozó 
nullhipotézist, míg a Shapiro-Wilk elutasítja azt. A második kísérlet esetében azonban minden teszt 
egyértelműen azt jelzi, hogy a nullhipotézist vissza lehet utasítani.
Következőnek a csoportok befolyását vizsgáljuk az egyénekre nézve.Az előzőekhez hasonlóan ké-
peztük a második összesített egyéni vélemények és a csoportos összesített vélemények különbsé-
gének abszolútértékeit, majd ezeket összegezve gyakorisági sorokat készítettünk, melyet mindkét 
kísérletre nézve a 7. ábra tartalmaz.
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Azt láthatjuk, hogy az első kísérlet esetében tökéletesen senki nem fogadta el a csoportja véleményét, 
a legalkalmazkodóbb hallgatók is legalább két ponttal eltértek attól. A nagyobb elemszámú második 
kísérlet során azonban már találunk olyanokat, akik tökéletesen azonosultak a saját csoportjuk véle-
ményével. Azt is láthatjuk, hogy általában kevés a csoport véleményét tökéletesen elfogadók száma, 
de azok is kevesen vannak, akik nagyon nagy pontszámmal tértek el attól, vagyis makacsul ragasz-
kodtak saját elképzeléseikhez. Leggyakrabban kb. 5 pont eltérést találunk a csoport véleménye és a 
csoportmunka utáni egyéni vélemények között.
A normalitás vizsgálatok mindegyike mindkét kísérletre nézve elutasítja a nullhipotézist, vagyis a 
normális eloszlás illeszkedésének feltételezését.

7. ábra
A MÁSODIK EGYÉNI VÉLEMÉNYÉNEK A CSOPORTOK VÉLEMÉNYÉTŐL VETT ELTÉRÉSÉNEK 
GYAKORISÁGAI
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8. ábra
KOLMOGOROV-SZMIRNOV ÉS SHAPIRO-WILK TESZTEK

 

 

1. kísérlet

Ferdeség Csúcsosság J-B teszt p-érték

1,069 ,798 9,335 ,009

2. kísérlet

Ferdeség Csúcsosság J-B teszt p-érték

2,109 8,167 151,386 ,000

Végezetül az egyéni véleményeknek a csoportvéleményektől vett abszolút eltéréseinek gyakorisá-
gait együtt is ábrázoltuk mindkét kísérletre nézve, melyeket a 10. ábra tartalmaz.

9. ábra
JARQUE-BERA TESZTEK
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10. ábra
A CSOPORTRA HATÁS ÉS A CSOPORT VÉLEMÉNYÉNEK ELFOGADÁSÁNAK EGYÜTTES 
GYAKORISÁGAI
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Az eredmények tükrében négy csoportot határolhatunk el egymástól, melyek létszáma azonban na-
gyon különböző; jellemzően gyakoribbnak tűnnek az alacsony-alacsony, valamint a magas-magas 
értékpárok. Ezeknek külön elnevezéseket is adtunk, melyet a 11. ábra tartalmaz.

11. ábra
A CSOPORTOK ELHELYEZKEDÉSE AZ EGYÉNI VÉLEMÉNYEK A CSOPORTOKTÓL 
VALÓ ELTÉRÉSEI SZERINT

Második egyéni 
vélemény eltérés a 
csoporttól

 

3. Makacsok 4. Inkonzisztensek 

1. Akarnokok 2. Behódolók 

Első egyéni vélemény eltérés 
a csoporttól

Az értelmezések a következők (első értéknek az egyénnek a csoportra való hatását, másodiknak 
ennek fordítottját feltűntetve):

Akarnokok (alacsony-alacsony): A csoport jelentős mértékben tükrözi az ő véleményüket, a 1. 
csoport véleményét ők el is fogadták.
Behódolók (magas-alacsony): Ugyan nem az ő eredeti véleményüket tükrözi a csoport, de azt 2. 
képesek voltak magukévá tenni, elfogadják.
Makacsok (magas-magas): Nem tükrözi a csoport a véleményüket, és nem is hajlandóak a csoport 3. 
véleményét elfogadni.
Inkonzisztensek (alacsony-magas): Bár a csoport az ő eredeti véleményüket nagymértékben 4. 
tükrözi, azt mégsem képesek elfogadni.

Mindkét változó esetében úgy bontottuk két csoportra a megfi gyeléseket, hogy lehetőleg hasonló 
elemszámú legyen a két csoport, tehát a mediánt használtuk mindkét esetben osztópontnak.A két 
változó együttes megjelenítését az alábbi táblázatok tartalmazzák:
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1-2. táblázat
A CSOPORTRA HATÁS ÉS A CSOPORT VÉLEMÉNYÉNEK ELFOGADÁSÁNAK EGYÜTTES 
GYAKORISÁGAI

Vélemény elfogadás Total

elutasító elfogadó

Csoportra hatás

alacsony - hat a csoport 

véleményére
19 2 21

magas - nem hat a cso-

port véleményére
6 16 22

Total 25 18 43

Vélemény elfogadás Total

elutasító elfogadó

Csoportra hatás

alacsony - hat a csoport 

véleményére
50 12 62

magas - nem hat a cso-

port véleményére
50 57 107

Total 100 69 169

A 12. ábrán megmutatjuk a csoportok megoszlását mindkét kísérlet esetében.
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12. ábra
A CSOPORTOK MEGOSZLÁSA

Jól látható, hogy az inkonzisztensek és behódolók csoportja mindkét kísérlet esetén kisebb létszámú, 
mint az akarnokok és makacsok csoportjáé. Ez egyben azt is jelentheti, hogy az egyik változó sze-
rinti ismeret nagyban elősegítheti a második változóra vonatkozó becslést. Az előbbi megállapítást 
khi-négyzet próbával ellenőriztük (2-3. táblázat), majd miután a kapcsolatot szignifi kánsnak találtuk, 
megvizsgáltuk annak erősségét is (4-5. táblázat), erre 0,640-es, illetve 0,333-asCramer-féle V érték 
adódott.
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Chi-SquareTests
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)

ExactSig. 

(2-sided)

ExactSig. 

(1-sided)

PearsonChi-Square 17,635a 1 ,000 ,000 ,000

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcount less than 5. The minimum expectedcount is 8,79.

Chi-SquareTests
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)

ExactSig. 

(2-sided)

ExactSig. 

(1-sided)

PearsonChi-Square 18,691a 1 ,000 ,000 ,000

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcount less than 5. The minimum expectedcount is 25,31.

4-5. táblázat
A CSOPORTRA HATÁS ÉS A CSOPORT VÉLEMÉNYÉNEK ELFOGADÁSA KÖZÖTTI KAPCSOLAT 
ERŐSSÉGE

SymmetricMeasures
Value Approx. Sig.

NominalbyNominal
Phi ,640 ,000

Cramer’s V ,640 ,000

N of Valid Cases 43

a. Notassumingthe null hypothesis.

b. Usingtheasymptotic standard errorassumingthe null hypothesis.

SymmetricMeasures
Value Approx. Sig.

NominalbyNominal
Phi ,333 ,000

Cramer’s V ,333 ,000

N of Valid Cases 169

a. Notassumingthe null hypothesis.

b. Usingtheasymptotic standard errorassumingthe null hypothesis.

Mindezekből arra a nagyon fontos következtetésre juthatunk, hogy amennyiben ismerjük az egyén-
nek a csoportra hatását, úgy pontosabb becslést adhatunk arra vonatkozólag, hogy az egyén mennyire 
képes magáévá tenni a csoport véleményét, vagyis hogy a csoport véleménye mennyire határozza 

2-3. táblázat
A CSOPORTRA HATÁS ÉS A CSOPORT VÉLEMÉNYÉNEK ELFOGADÁSÁNAK FÜGGETLENSÉGÉRE 
VONATKOZÓ TESZT
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meg az egyén véleményét. Ennek pontosabb megállapításához azonban további vizsgálatokra van 
szükség, hiszen az egyén csoportra hatásának ismeretében csupán azt tudjuk meghatározni, hogy 
az illető az akarnokok és inkonzisztensek vagy a makacsok és behódolók csoportjában található. A 
további szétválasztás viszont további változókat igényel.

A CSOPORTOK ELŐREJELZÉSE

Ezúttal célunk az, hogy a pszichológiai dimenziók segítségével szétválasszuk az akarnokok és inkon-
zisztensek, valamint a behódolók és makacsok csoportjait. Megjegyezzük, hogy az első kísérlet ese-
tében meglehetősen alacsony mintaelemszámmal voltunk kénytelenek dolgozni, így az eredmények 
validálása fontos feladat volt a második kísérlet számára.
Az első kísérlet során az öt pszichológiai változóra dobozábrát készítettünk csoportonként, melyet a 
13. ábra szemléltet.
Az a célunk, hogy az akarnokokat és az inkonzisztenseket szétválasszuk egymástól sajnos a do-
bozábrák alapján elég lehetetlen feladatnak tűnik, ezt páronkénti t-tesztek végzésével is meg tud-
tuk erősíteni. Mivel az inkonzisztensek csoportjában mindössze egyetlen egy megfi gyelés található, 
ezért ezek lehatárolásával a továbbiakban nem is kívánunk foglalkozni, mivel statisztikai alapon egy 
ennyire kicsi állomány nem elemezhető.

13. ábra
AZ ÖT PSZICHOLÓGIAI DIMENZIÓ DOBOZÁBRÁJA A CSOPORTOK ALAPJÁN BONTVA

 

 
 

A behódolók és makacsok megkülönböztetésére azonban az érzelmek kimutatását mérő pszichológi-
ai változó segítségével láttunk esélyt. Itt is igaz ugyan, hogy kevés megfi gyelésünk van a behódolók 
kategóriájában, de a dobozábrák alapján úgy gondoljuk, hogy az ő csoportjuk esetleg lehatárolható 
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a makacsokétól. Ennek érdekében – ahogy azt a 14. ábra is mutatja – külön megvizsgáltuk az érzel-
mek kimutatására vonatkozó változó dobozábráját, majd t-tesztet végeztünk arra vonatkozólag, hogy 
statisztikailag is kimutatható-e a különbség a két csoport átlagos érzelmi értéke között. Az eredmény 
erre vonatkozólag pozitív volt (a 6. táblázat tartalmazza), vagyis a makacsok és behódolók között az 
érzelmi dimenzió szempontjából egyértelműen van különbség: az előbbiek esetében az átlagos érték 
szignifi kánsan magasabb, mint az utóbbi csoportnál.

14. ábra
A BEHÓDOLÓK ÉS MAKACSOK ESETÉN KÉSZÍTETT DOBOZÁBRÁK AZ ÉRZELMEK KIMUTATÁSA 
VÁLTOZÓRÓL

6. táblázat
A BEHÓDOLÓK ÉS MAKACSOK SZÉTVÁLASZTHATÓSÁGÁT IGAZOLÓ T-STATISZTIKA

t-test forEquality of Means

t df Sig. (2-tailed)

Pszicho_ErzesekKimutatasa -2,575 20 0,018

Adva volt tehát a kihívás, hogy az érzelmek kimutatása szerinti dimenzió szempontjából igazoljuk 
a behódolók és makacsok csoportjának szétválaszthatóságát, így nagy reményekkel futtattuk le a 
második kísérlet adatbázisára is a dobozábrákat, illetőleg a t-statisztikát. Sajnálatunkra azonban ez-
úttal nem sikerült ugyanilyen szép eredményeket kapjunk, ezúttal az érzések kimutatására vonatkozó 
pszichológiai dimenzióban az átlagos értékek a csoportokban azonosaknak tekinthetőek. Mindez a 
15. és 16. ábrán is jól látszik, de a 7. táblázatból is kiolvasható.
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15. ábra
AZ ÖT PSZICHOLÓGIAI DIMENZIÓ DOBOZÁBRÁJA A CSOPORTOK ALAPJÁN BONTVA

 

16. ábra
A BEHÓDOLÓK ÉS MAKACSOK ESETÉN KÉSZÍTETT DOBOZÁBRÁK AZ ÉRZELMEK KIMUTATÁSA 
VÁLTOZÓRÓL
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7. táblázat
A BEHÓDOLÓK ÉS MAKACSOK SZÉTVÁLASZTHATÓSÁGÁT ELUTASÍTÓ T-STATISZTIKA

t-test forEquality of Means

t df Sig. (2-tailed)

Pszicho_ErzesekKimutatasa 0,018 103,795 ,986

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Az eredmények azt mutatják, hogy még bőven van tennivalónk, ha szeretnénk az asszertivitási teszt 
segítségével előre jelezni egy egyén viselkedését a csoportmunkák során, pontosabban azt, hogy az 
illető milyen mértékig bizonyul hangadónak majd, illetve hogy mennyire tekinthetjük őt behódo-
lónak. Sajnos korábbi eredményeinket az újabb kísérletek nem igazolták vissza, de hiszünk abban, 
hogy a rendelkezésünkre álló adatok segítségével képesek leszünk megtalálni a módját annak, hogy 
a már említett csoportokat azonosíthassuk.
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