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SZAKDOLGOZATI NYILATKOZAT

Alulírott Kissné Várkonyi Erika, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának hallgatója ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal
igazolom, hogy
Kapcsolati struktúrák és a csoportkohézió alakulása egy
dél-magyarorazági Tűzoltóság és Mentőállomás állományában
című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott nyomtatott és
elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok nemzetközi szabályainak
megfelelően készült.
Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:
• szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
• tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
• más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.
Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy
plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül.

Szeged, 2011. év április hó 30. nap

……………………………………………
aláírás
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretném köszönetemet kifejezni oktatómnak és konzulensemnek, Harsányi Szabolcs Gergő
egyetemi tanársegédnek, aki fáradhatatlanul irányította munkámat.
Köszönöm Rabovszky Dóra tűzoltópszichológusnak, hogy segített megtenni az első lépéseket.
Köszönettel tartozom a Tűzoltóság és a Mentőállomás tisztjeinek és tesztkitöltőinek, hogy
rendelkezésemre álltak.
Külön köszönettel tartozom családomnak – férjemnek, aki nélkül nem foglalkozhattam volna
tanulmányaimmal, fiamnak, aki szakdolgozatom témájához az első ötletet adta és lányomnak,
aki végtelen türelemmel kivárta, amíg elkészül.
.

3. BEVEZETÉS

4

Környezetem az ország turisztikailag gyakran látogatott területére esik. Az évek során
tudatosult bennem, hogy a jó időjárás fokozottan együtt jár a tűzoltó autó szirénájával. A
különböző hétvégi balesetek helyszínére száguldó tűzoltókról éppen ezért nekem nem a
tűzoltás jut először eszembe, inkább a roncsok alól súlyosan sérült embereket menteni
igyekvő egyenruhások. Másrészről a tűzoltók soha nem éltek úgy az emberek képzeletében,
mint távolságtartó uniformist viselő személyek. Segítségül hívják őket akkor is, ha kedvenc
háziállatuk beszorult a lezárt autóba. A tűzoltókhoz fordulnak, ha gyereknapon valamilyen
mindenki érdeklődését kielégítő programot kívánnak szervezni. És a tűzoltók jönnek, ha ég a
ház, ha a Dunába esett valaki, ha közúti baleset történt, vagy csak bemutatni, hogyan
dolgoznak a vonulások alatt. Kapcsolatom soha nem volt egyikükkel sem, senkit sem
ismertem közülük, mégis úgy gondoltam rájuk, mint hozzám közel álló személyekre, akiket
baj esetén azonnal hívhatok. Bármikor bármelyikükre rábíztam volna gyermekem, hogy
kimentse a lángok közül. Látszólag nyugodt, rezzenéstelen arccal, pontosan kiszámított
mozdulatokkal, teljes egységben végzik munkájukat a beavatkozások során. Ugyanakkor
közvetett információim alapján tudtam, hogy anyagi érdekeltség nem motiválhatja őket,
szégyenletesen kevés bért kapnak munkájukért.
Mindez felmerült bennem, amikor tanulmányaim során közelebbről megismertem a
szociometria módszerét. Hogy lehet az, hogy egységes és kiegyensúlyozott „munkacsoportot”
tudnak alkotni ilyen körülmények között? Tényleg olyan jó-e a kapcsolat közöttük, mint
ahogyan látszódik? Hogy tudják a teljesítményigényük mellett lelki egészségüket is megőrizni
az ismert körülmények között? Valójában olyanok-e, mint amilyennek látszódnak?
Kapcsolati rendszerükre a választ a szociometriai vizsgálattal szándékoztam
megtalálni.

Lelki

egészségük

feltérképezésére

a

pszichológiai

immunkompetencia

mérőeljáráshoz fordultam.
Azért, hogy a téma még átfogóbb legyen, a vizsgálatba bevontam ugyanazon város
mentőápolói csapatát is, akik szintén emberfeletti munkát végeznek nem megfelelő ellátottság
és anyagi körülmények között. Az összehasonlító vizsgálat további érdekessége, hogy ezzel
egy rendvédelmi szervezet egységeit hasonlítottam össze egy, az egészségügybe tartozó
szervezettel.
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4. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE
4.1. A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI CSOPORT
4.1.1. A csoport fogalma
A szociálpszichológiai csoport azon személyek összessége, akik egymással interakciót
folytatnak, összetartozóknak érzik magukat, és akik a csoporton kívüli egyének számára is
összetartozónak tűnnek (Fiske, 2006). Két vagy több egyénből áll, akik tudatosan
együttműködnek bizonyos célok és érdekek elérése érdekében miközben önmagukat mindenki
mástól megkülönböztető egységként fogják fel (Deutsch, 1980). A csoport leírható
jellegzetességeivel, ezek azonban nem egyenlők a csoportot alkotó tagok sajátosságaival. Az
egyének halmaza akkor alakul át csoporttá, ha az egymás közti kapcsolataikat, viselkedésüket
valamely szabályszerűség jellemzi. A egymás közti interakciók alapja valamilyen
megszilárdult érintkezési háló, viszonylatrendszer (Pataki, 1972).
4.1.2. Elsődleges és a másodlagos csoportok
A társadalomban megjelenő társas alakzatok megközelíthetők az elsődleges és a
másodlagos csoportok fogalmán keresztül. Az elsődleges csoporton belül a közvetlen, intim
kapcsolatteremtés és együttműködés jellemző. Klasszikus példája a család, a játszadozó
gyermekek csoportja, baráti kör (Csepeli, 2001). A család, mint csoport azonban annyiban tér
el az életben szerepet játszó egyéb csoportjaitól, hogy abba az egyén beleszületik, élete végéig
fennáll, nem a saját elhatározásán múlik, hogy melyik család tagja szeretne lenni (Kollár,
2004). Azért kapta az elsődleges csoport nevet, mert a társadalmi szocializációban elsődleges
szerepe van (Girán, 1997).
A másodlagos csoport ezzel szemben a célirányultság, szervezettség keretében jön
létre, amely a társadalmi munkamegosztás terméke. Itt már kevésbé jelenik meg az intimitás
és a személyesség, a csoport tagjait a formális keretek tartják össze. A kisebb érzelmi
involváltság azt is eredményezi, hogy a munkahelyi szociális légkör megfelelő kialakításához
nélkülözhetetlen az emberi csoportok és működésük ismerete. Az ehhez kapcsoló
csoportdinamikai iskolát Lewin alakította meg életművében. Lewin az egyén és a csoport
viszonyát vizsgálta, amellyel a csoportlélektan legigényesebb elemzését folytatta (Csepeli,
2001).
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4.1.3. Formális és informális csoport
Amint azt Csepeli (2001) ismertette, a csoportról a legtágabb értelemben akkor
beszélünk, ha a csoportot alkotó egyének között tartós társadalmi interakció fedezhető fel.
Mindez

feltételezi,

hogy

az

egyének

kommunikációt

folytatnak

egymással,

a

személypercepció interperszonális kapcsolatokhoz vezet, amelynek során létrejönnek a
csoportokban elfoglalt szerepek, státuszok, közös attitűdök, nézetek. A csoport egyben
létforma is, ahol a csoportot alkotó egyének együttműködése és/vagy egymással
szembenállása individualitásukon keresztül kollektív létformát hoz létre. Az individualitás
felszínre törése hozzájárul, hogy a munkahelyen a formális és informális csoport elkülönüljön
egymástól. A munkahelyen a társadalmi funkciót kielégítő hierarchia megköveteli, hogy a
csoportot alkotó egyének akaratuktól függetlenül helyezkedjenek el a munkamegosztás
indukált hálózatban. Egyes társadalmi szervezetben (például hadsereg) kifejezetten kívánatos,
hogy az egyének saját tulajdonságaiktól mentesen, teljes személytelenségben vegyenek részt a
csoport életében. Az így létrejövő csoportokat nevezzük formális csoportoknak, amiket
mesterségesen, meghatározott céllal hoznak létre. A formális csoportokban meghatározott
szerepek és ehhez kapcsolódó státuszok állnak fenn. Ezek a szerepek és státuszok
meghatározzák az alá és fölérendeltségi viszonyokat, illetve a kölcsönös viszonylatok
jellemzőit.
A formális csoportoktól függetlenül, azon belül létrejönnek informális csoportok, ahol
az egyének jobban érvényesíthetik saját individualitásukat, saját elhatározásuk miatt
maradnak csoporton belül. Az informális csoport elsősorban érzelmi alapon szerveződik,
rokonszenv vagy közös érdeklődés alapján (Kollár, 2004). Csepeli (2001) rámutatott, hogy a
formális csoportok fennmaradás fontos a társadalom, a szervezet működése szempontjából, az
informális csoportok az egyénnek saját maga számára fontos. A munkavégzés folyamán a
formális és az informális csoportok elkülönülése fokozatosan eltűnik, a határaik
összemosódnak. Az informális hatások következtében a formális felépítettség megbomolhat,
hatással vannak a csoport tagjainak informális viszonyai. A formális és az informális csoport
elkülönítése tehát viszonylagos, az elkülönülés mértéke befolyással bír a munkavégzés
minőségére, a hatékonyságra. A csoportokban mindig kialakulnak a hierarchikus rendszerek,
akkor is, ha a csoport minden tagja azonos státuszú. A formális vezetőt a csoporton kívüli
személyek választják ki, az informális vezetőt maga a csoport választja ki csoporttagjai közül
(Argyle, 1981).
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4.1.4. A csoport hatékonysága
A csoporttagság révén az egyének úgy vélik, hogy előnyökhöz jutnak, számukra
előnyként jelenik meg a csoporttagság. Csoportképző tényezőként jelenik meg a tagok térbeli
közelsége, az érintkezés sűrűsége. A mindennapi találkozás nyomán közös értelmezési
keretek, közös problémák és megoldandó feladatok alakulnak ki. A csoportcélok elfogadása
akkor következik be, ha a csoport tagja azonosulni tud a kitűzött céllal. A feladat megoldása
során a csoporthatékonyság, a teljesítmény akkor jelentkezik, ha a problémamegoldást a
csoport minden tagja ugyanazon megoldási szabály követésével látja elérhetőnek. Az ilyen
típusú feladatok centralizálják a csoport működését, kevésbé alakulnak ki csoporton belüli
specializálódást (Csepeli, 2001).
4.1.5. A csoport rejtett hálózata
A csoporton belül az interakciós folyamatokban az egyének szerepeik szerint két
típusba tartoznak (Csepeli, 2001). Az irányítók a csoportcél érdekében aktívan
közreműködnek, orientáló, tanácsadó, értékelő funkciót látnak el. A másik csoporton belüli
egységbe az irányítottak tartoznak, akik passzívan, csak a végrehajtás szintjén járulnak hozzá
a cél megvalósításához. Ez állandó szerepstruktúrának tekinthető, de az adott szerepek
betöltői

kompetencia,

személyiségjegyeik,

hangulati

tényezők

alapján

változik

a

tevékenységjellegnek megfelelően. A problémamegoldáshoz elengedhetetlen feltétel a
megfelelő kommunikáció, amely nem tölt be csoportképző funkciót, de az alá – fölé illetve
egymás mellé rendeltség helyzetek szükségessé teszik azt. A csoporton belüli kommunikáció
ugyanakkor a csoport jellemzője lehet, és támpontot adhat arra vonatkozóan, hogy a
csoportfejlődési folyamatban hol tart az egység. A kommunikáció hálózat típusa határozza
meg, hogy az információ milyen gyorsan terjed el a csoportban. A csoportkommunikációs
alakzatok a következő típusok lehetnek:
•

abszolút típus: a csoport minden tagja mindenkivel tartja a kapcsolatot

•

kör: minden csoporttag egy másik csoporttaggal tart fenn kétoldalú kapcsolatot

•

lánc: mindenki az előtte és az utána lévő egyénnel kommunikál

•

Y – alakzat: centralizált kommunikációt hoz létre

•

X – alakzat: a kommunikáció még centralizáltabb, a központi személyen kívüli
egyének csak rajta keresztül kommunikálhatnak másokkal.
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A fenti alakzatokból egyik sem mondható egyértelműen a legoptimálisabb típusnak.
Az abszolút típusú lehet a csoport teljes strukturálatlanságának a következménye, de a sajátos
csoport tevékenységi jelleg sajátossága is. A körnél nincs elkülönült vezető, a láncnál a két
végponton elhelyezkedő tag hátrányos helyzetben van, mert csak egyetlen taggal tart fenn
kommunikációs kapcsolatot. Az X típusnál egyértelmű hírmonopólium zajlódik le,
nehezebben valósul meg a csoporton belüli demokratizmus. A problémamegoldás és a
döntéshozatal középpontjában egyetlen ember áll és a kommunikáció a csoportmanipuláció
hatékony eszközévé válhat. Minél centralizáltabb a csoport szerkezete, annál sérülékenyebb.
Ha a központi személy nem tudja teljesíteni a csoporttól kapott szerepet, negatív hatással van
a csoport hatékonyságára. Mint látható, a csoport szerveződése a kommunikációs hálózat
egyik jellemzője. Ugyanakkor nem határozható meg egyértelműen, hogy a hálózatok okai
vagy következményei-e a csoport szerveződésének (Moscovici és Paicheler, 1973). A
kommunikáció jellegzetességei is támpontot adhatnak a csoport formális vagy informális
szerveződéséről. Az egymáshoz közelebb álló csoporttagok specifikusabb nyelvhasználattal
élnek, mivel a nyelv a közös tudásra épít (Forgas, 1989).
4.1.6. Konstruktív és destruktív szerepek a csoportban
A csoporton belül az egyének társas szerepeket töltenek be, amelyek nem egyeznek
meg a csoport normáival (Fiske, 2006). Ezek a szerepek csak azokra az egyénekre
vonatkoznak, akik betöltik a pozíciót, ilyen értelemben magához a pozícióhoz kötöttek. A
szerepek nem csak az egyének számára fontosak, hanem a csoportnak is. A csoport közös
céljainak elérése szempontjából specifikusak a konstruktív és a destruktív szerepek a
csoporton belül. Az egyének közül a tevékenység előmozdítói a konstruktív egyének, míg a
tevékenység hátráltatói a destruktív csoporttagok. Közöttük többször merülhet fel konfliktus,
ami a demokratikusan kialakított konszenzuson keresztül pozitív hatást eredményezhet a
csoport működésében. Ilyen konstruktív szerepet betöltő egyének a kezdeményező,
véleménynyilvánító, kérdező, informátor, szabályalkotó, általánosító, és engedelmeskedő
csoporttagok. A destruktív szerepek közé tartozik az akadékoskodó, vetélkedő, mindentudó,
és hírharang szerep (Csepeli, 2001).
4.1.7. Csoportok észlelése
A csoport észlelésekor különbséget teszünk a szerint, hogy egyének társas
halmazaként vagy önálló entitásként lehet-e észlelni. Az entitativitás, mint fogalom azt jelöli,
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milyen mértékben lehet úgy észlelni egy társas aggregátumot, mint lényegi természetet
tartalmazó egységet, vagyis csoportot (Hamilton és Sherman, 1999). Ilyen értelemben a
csoportok különböznek az észlelt entitativitásuk mértékében. A csoportok koherenciájára
vonatkozó feltételezéseket egy kontinuum mentén helyezhetjük el. A kontinuum egyik végén
a nagy koherenciájú csoportok helyezkednek el, a másik végén olyan egyének halmaza, akik
nem tekinthetők csoportnak, mert nem állnak egymással kapcsolatban, csak halmazt alkotnak.
A benyomás kialakítási folyamatok szempontjából csak azok a különbözőségek fontosak,
amelyek az egységre, konzisztenciára és koherenciára vonatkoznak.
4.1.8. Társas hatások, csoportkohézió
Az egyéneket három motívum ösztönzi arra, hogy csoportos interakcióban vegyenek
részt – a valahova tartozás, a megértés és a kontroll motívuma (Fiske, 2006). A csoporttag
számára könnyebb olyan csoporttal azonosulni, amely könnyen értelmezhető határokkal
rendelkezik. A csoporttal történő azonosulást elősegíti, ha az egyén észleli a csoport
koherenciáját, és ez fokozza az azonosulást is. Ezáltal fontos szerepet kap a csoportkohézió,
amelynek kialakulása a csoportvonzalomból ered, és ami által a csoporttag lojalitása nő a
csoportja felé. A feladatcsoportok csoport koherencia és összetartozás tekintetében az intim
csoportok és a laza kapcsolatok között helyezkedik el. Az egyén csoportjának tagjaként
kategorizálja önmagát, amely fokozza a csoporthoz tartozás élményét. A kategorizáció
folyamatában az egyén tipikus csoporttagként tekint saját magára, ezáltal a csoportba tartozás
és az azonosulás hatást gyakorol gondolataira, érzelmeire és viselkedésére. Az egyenruha,
amelyet egyes csoportok tagjai viselnek, valamint a közös cél, feladat, amely meghatározza a
csoport munkavégzését, emlékeztetik a csoporttagot a többiekkel való hasonlóságra.
Tudatosabbá válik a csoporttagságról alkotott ismerete, a csoporthoz tartozás befolyásolja
önértékelését (Smith és Mackie, 2004). A munkacsoportok tartós alakzatok, amelyek
eredményes működéséhez elengedhetetlen feltétel a csoporthoz való vonzódás mértéke
(Argyle, 1981).
Az olyan csoportot nevezzük nagy kohéziójú csoportnak, amelynek tagjai szorosan
kötődnek a csoporthoz és erősen azonosulnak vele. Számos tényező erősítheti a
csoportkohéziót, amely a tagok összetartása révén erősíti a véleményegyezést és a
csoportnormák erősebb hatását (Smith és Mackie, 2004).

A csoport hatással bír a

csoporttagok véleményalkotására és a kialakított attitűdjére, ezek tehát nem tekinthetők
elkülönült egységeknek, hanem a csoport tagjai közötti interakciókban alakulnak ki (Doise és
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Moscovici, 1973). Az alacsony kohézió rontja a csoport teljesítményét. Ilyenkor megoldás
lehet a pozitív társas kapcsolatok számának növelése, és általa a csoporttal való azonosulás
erősödése (Smith és Mackie, 2004).
Argyle (1981) kihangsúlyozta, hogy akkor alakul ki a csoport összetartása, ha
valamilyen okból érdemes a csoporthoz tartozni. Az összetartó csoportokban a csoporttagok
az élet számos területén érintkeznek egymással, nem csak a munkájukkal összefüggésben. Az
együttes

cselekvés

élménytöbblethez

vezet,

ami

a

csoportkohézió

növekedését

eredményezheti (Mérei, 1989). Elégedettek a csoporthoz tartozással, és a kölcsönhatások
miatt a munka is kevesebb feszültséget okoz számukra. Fokozottabb együttműködéssel és
jobb munkamegosztással könnyebben alkalmazkodnak a csoportnormákhoz, a megkövetelt
teljesítményszinthez (Argyle, 1981). A csoport életét meghatározza a tagok között meglévő
érzelmi kapcsolat. Így a csoporttagok közti rokonszenv kialakulását segítő eszközök a
csoportfejlesztés hatékony eszköze lehet (Kollár, 2004).
4.1.9. Formális és informális vezető
Kollár (2004) ismertetése szerint a működő csoportokban jellemző szerepek alakulnak
ki, amelyek csak az adott csoportra érvényesek. A formális csoportok élén egy kívülről
kiválasztott formális vezető áll. A csoporttagok véleményalkotásukat, attitűdjüket azonban a
csoport tényleges vezetőjéhez igazítják, aki nem feltétlenül azonos a formális vezetővel. A
csoport ilyen módon kiválasztott vezetője az informális vezető.
4.1.10. Az egyén helye a csoportban
Az egyén és a csoport dinamikus kapcsolatban áll egymással, kölcsönös függőségi
viszonyukban az egyén léte az őt körülvevő csoportjától függ, míg a csoportot az egyén is
alakítja, hat rá (Csepeli, 2001). A társas élet fontos jelensége, hogy az egyén véleménye és
ítéletalkotása csak a másik személlyel folytatott vélt vagy valós interakciója során alakul ki
(Doise és Moscovici, 1973). Mindez megalapozottá teszi azt a kijelentést, hogy a munkahelyi
csoportoknál

nélkülözhetetlenek

a

csoportlélektani

vizsgálódások,

elemzések.

A

visszajelzések alapján a vezetők számára világosabb lehet annak megítélése, hogy
munkájukban mik szolgálják a kitűzött célokat és mik azok a folyamatok, amik hátráltatják a
cél elérését (Csepeli, 2001). A csoportmunka koordinációja elengedhetetlen feltétele a
hatékony munkavégzésnek (Smith és Mackie, 2004).
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Amint az Kollár (2004) összegzéséből kitűnik, az egyénnek a csoportban elfoglalt
helyének vizsgálata szerint négy típust különböztetünk meg:
•

népszerű: aki a csoporttag részéről sok pozitív választást kap

•

szeretetre méltó: kevés de főleg pozitív választást kap

•

elszigetelt: kevés, főleg negatív választást kap

•

visszautasított: sok negatív választást kap.

4.1.11. Szolgálati csoportok – tűzoltók, mentők
A tűzoltóság a rendvédelmi szervezetek közé tartozik. Szervezetüket, működésüket a
katonasághoz hasonló szigorú szabályok és előírások határolják be. A tűzoltók
Magyarországon egységesen három – A, B , C . – állandó, változatlan csoportban váltják
egymást a szolgálatban. A 24 – 48 órás szolgálati idő következtében életüknek minden
szegmensét megosztják csoporttársaikkal – laktanyai életükbe beszivárog a privát élet,
vonulás során a beavatkozó szerep hivatásukhoz kötődik. Az emberek egymás közti térbeli
távolságukat a szerint határozzák meg, hogy milyen cselekvésben vesznek részt (Hall, 1995),
és ezek alapján bizalmas, személyes, társas és nyilvános érintkezés szereplői lesznek. A
specifikus beosztás miatt a tűzoltók esetében ezek a távolságok nem mindig választhatók el
egymástól, részben vagy egészben összemosódnak. A tűzoltók, mint egyenruhások
pszichológiája összefüggésben áll a cirkadián ritmus felborulásából adódó krónikus
betegségekkel, az énvédő mechanizmusokkal, és stressz kezelésekkel, különösen az extrém
stressz kezelésével. Ebben a tekintetben már közel állnak az extrém helyzetek
pszichológiájához (Rabovszky, 2006). Amint azt Guidotti (2007) ismerteti, a tűzoltók a
beavatkozások során és az átélt események következtében extrém fizikai és pszichológiai
kihívásokkal állnak szemben. Rövid távon egy-egy beavatkozás során a fizikai
követelmények az emberi teljesítőképesség határát súrolják, miközben hirtelen fellépő,
rövidebb-hosszabb ideig tartó stresszel kell szembenézniük. Paradox módon mégsem
jegyezhető

fel

kiemelkedő

elhalálozási

kockázat

cardiovascularis

megbetegedés

következtében. Mindennek a tűzoltók között fennálló nagyon szoros és támogató társas
struktúrája lehet az oka. Erre magyarázatot adhat Zhuravlev, Zhuravleva és Haschhenko
(1990) tanulmánya, akik az énkép és a társakról alkotott kép alakulását vizsgálták extrém
körülmények között. Véleményük szerint olyan extrém körülmények között, amikor a csoport
tagjainak élettere és munkahelye gyakorlatilag azonos, a hivatalos és a személyes kapcsolatok

12

egymásba érnek. Ennek következményeképpen a személyes kontaktusok optimális szintje
hatással bír a csoport eredményes működésére a hétköznapi helyzetekhez képest. Az
eredményes működés egyik előfeltétele a gyors döntéshozatal. Erre jellemző adat, amely
szerint egy döntéshozó viselkedést vizsgáló megfigyelés során a tűzoltóparancsnokok a
gyakorlatok és a bevetések közben a több száz döntés legnagyobb hányadát kevesebb, mint
egy perc alatt hozták meg (Radnóti és Faragó, 2005).
A mentők tekintetében nem jellemzőek az előbb ismertetett munka- életkörülmények.
Munkájukat állandóan változó munkacsoportokban látják el, így kapcsolataik lazábbak, de
nagyobb számú csoporthoz kötődnek. Beosztásuk normálnak nevezhető, a napi munkaidő
eltöltése után életük egyéb szegmenseit ugyanúgy más körben tölthetik, mint a megszokott
munkát ellátó munkavállalók. Feladatkörük az egészségügyhöz kapcsolja a tevékenységüket,
ami miatt működésük általános gazdasági helyzete nem mondható kedvezőnek. Napi ellátási
problémával küzdenek, felszereltségüket és ezzel a munkaköri hangulatukat ez erősen
befolyásolja. Rossz anyagi és kedvezőtlen technikai feltételek mellett dolgoznak, a nagyobb
értékű eszközök – pl. defiblirátor – hiánya mellett alapvető eszközökben is hiányt szenvednek
– pl. a sürgősségi ellátásban igénybevett gyógyszer, gumikesztyű, GPS a gépkocsikban.
Másrészről, a tűzoltókkal szemben, szakmai diverzifikáltságuk szélesebb, mivel egy
mentőegységen belül sofőr, mentőorvos és ápoló dolgozik egymás mellett, illetve együtt. A
mentők esetében jobban érvényesülhet a bizonytalanság szerepe a csoportos döntések
kialakításában, amely természetes kísérője a problémamegoldási és döntéshozatali
helyzeteknek (Kovács, 1982). Itt kiemelném az információk szerepét, ami az eset ellátása előtt
és közben kiemelkedő fontossággal bír. A csoport, a társas környezet többletinformációt ad az
egyén számára, és ezzel ítéletmódosító hatása van az egyén, jelen esetben egy-egy
mentőápoló számára, aki a mentőegységben együtt dolgozó társaitól kapott információkra
hagyatkozva kell, hogy gyors döntést hozzon.
4.2. A SZOCIOMETRIA
4.2.1. A szociometria módszere
A szociometria fejezetet Mérei (2006) nyomán ismertetem. Az intézményes
alakzatokban az egyének kiscsoportokba tömörülnek. A csoporton belüli kapcsolatok
vizsgálatának módszere a szociometria. A társas alakzatok és az egyének alakzatban elfoglalt
helyét

Moreno

kutatta

először.

Vizsgálatának

középpontjában

nem

az

egyén

alkalmazkodásmódja állt, hanem a társas mezőbe történő beilleszkedése. A szociometria
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módszerét számos bírálat érte, amelyek azt hangsúlyozták, hogy a szociometria csak az egyes
egyének egymáshoz fűződő kapcsolatainak a vizsgálatára alkalmas. A kapcsolatokat
statikusan ábrázolják, nem összefüggéseiben, változásaiban, nem adnak választ a
fejlődésükre. A szociometria nem tesz különbséget aközött, hogy az egyén csoport vagy
közösség tagja-e, a választások alapján megkülönböztethetetlenek egymástól a tartós és a
rövididejű, véletlenszerű kapcsolatok. Ugyanakkor a módszer mellett szól, hogy segítségével
gyorsan és egyszerűen lehet képet kapni a csoport szerkezetéről, fejlettségéről. Továbbra sem
ad információt viszont a közösség fejlettségéről. A szociometria módszerével gyorsan
feltérképezhető a kapcsolatok rendszere, az egyes tagoknak a csoportban elfoglalt szociális
státusza (Kalmár és Lendvayné, 1979).
4.2.2. Moreno szociometriája
Jacob Lévy Moreno 1892-ben született Bukarestben, orvosi diplomát Bécsben szerzett
majd az Egyesült Államokban folytatott szociálpszichológiai kutatásokat. 1932-ben
szociometriai vizsgálatokba kezdett, a legnevezetesebb a Hudson - vizsgálat volt. Anyagában
a szociometria ismertetésén túl kitért a szerepjátékokra, a pszichodrámára és a különféle
szociometriához alkalmazható pszichológiai tesztekre is. Munkássága nyomán a szociometria,
mint módszer gyorsan elterjedt, a világ számos országában alakultak szociometriai
kutatócsoportok.
Moreno felismerte, hogy az intézményes rendszerek hátterében a spontán táras
hálózatok állnak, amelyek függetlenek az intézményen belül fennálló státuszoktól. Ezt az
egyének érzelmeire, rokonszenvi kinyilatkoztatásokra vezette vissza. A szerveződő rejtett
hálózatot, a csoport szerkezetét Moreno a rokonszenvi választások módszerével igyekezett
feltárni, és 1934-ben kidolgozta a mérési eljárást (Mérei, 2006).
4.2.3. Mérei szociometriája
A társas kapcsolatok vizsgálata a későbbiekben felvetette annak az igényét, hogy
további szempontokat is figyelembe vegyenek. Szükségessé vált olyan mutatók bevonása is,
amelyek segítenek megmutatni, hogy a csoport összetétele alkalmas-e a feladatok
megoldására, a csoporttagok képesek-e a közös erőfeszítésre és ezzel a magas teljesítményre.
Az említett szempontokat figyelembe véve alakította ki Mérei Ferenc a közösségek több
szempontú jellemzésére alkalmas szociometria új módszerét, a több szempontú szociometriát
(Kollár, 2004).
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Amíg Moreno kizárólag rokonszenvi kérdések alapján kérte a választásokat, Mérei
vizsgálata egyéb szempontokra is kiterjedt. Az általánosságban feltett rokonszenvi kérdés
sztereotípiák előhívásának kedvez, amely a személyi tapasztalásokból szűrődik le. Ezáltal
lehetővé válik a társas mezőről alkotott reálisabb kép hozzáférése. Mérei vizsgálatába vonta
azokat a kérdéseket, amelyek a közösség indítékairól, a választásoknak és az elutasításoknak a
motívumairól adnak információkat. Kérdései között szerepelnek olyanok is, amelyek alapján
a közösségi rátermettségre, szakmai hozzáértésre, egyéni készségre vagy tulajdonságra
vonatkozóan kell választást adni a közösség tagjainak sorából (Mérei, 2006).
Mérei (2006) tanulmányában a több szempontú szociometriájának hármas célkitűzését
a következőkben fogalmazta meg.
•

A vizsgálat során értelmezhető támpontot kell kapni egyrészt a csoporttagok hálózati
pozíciójáról, másrészt a vizsgált társas alakzatról, mint közösségről, és a csoportról,
mint társas egységről is.

•

A vizsgálatnak be kell mutatnia a társas mező reális viszonyait, a hierarchiát, a funkció
jellegű szerveződést, a feladatokból és az együttes döntésekből adódó kapcsolatokat.

•

Információkat kell kapni az indítékokról, a társas szinten megnyilvánuló
motivációkról, a kötődésekről és választásokról.

4.2.3.1. A vizsgálat alapelvei
A szociometriai vizsgálatot kizárólag névvel lehet elvégezni, csak ezáltal lehet
értékelhető adatokhoz jutni. Fontos, hogy a vizsgálandó személyek bizalmát és támogatását a
vizsgálatvezető elnyerje. Az instrukciónak tartalmaznia kell a vizsgálat célját, az adatok
kezelésének módjáról, információt a választható személyek köréről, a kérdésenként
választható személyek számát. Pontosabb információ nyerhető a választások során, ha a
feladathoz valamilyen tét, cél kapcsolódik – például szobabeosztás egy kirándulás alkalmából.
A kérdőívek kitöltése együttesen, az egész csoport jelenlétében történik. A kérdőívek
összeállításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, a kérdéseket ezeknek
megfelelően kell megszerkeszteni (Kollár, 2004).
4.2.3.2. A szociometriai kérdőív
Ezeket a szempontokat figyelembe véve a kérdőív kérdéseit azzal a kritériummal kell
összeválogatni, hogy a választások alapján kiszámított mutatók felelet adjanak. A több
szempontú szociometriai kérdőív 15 – 40 kérdésből áll. Egy tizenöt kérdésből álló kérdőíven
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a négyféle kritérium úgy valósul meg, hogy három kérdés rokonszenvi, öt funkció jellegű, öt
képességi, kettő pedig népszerűségi kérdés. A kérdőív összeállításakor a fő vezérelv, hogy a
választási kritériumok megfeleljenek a különböző mérlegelési szempontoknak. Tehát
szerepelniük kell rokonszenvet feltételező kérdéseknek, a közösségi funkcióra vonatkozó
kérdéseknek, egyéni tulajdonságokra, készségekre vonatkozó kérdéseknek valamint a
közösségi helyzetre, népszerűségre vonatkozó kérdéseknek. A szociogramot Mérei is a
rokonszenvi választások alapján rajzolta fel (Mérei, 2006). A feleleteket kategóriánként
összegzi. Az adott választások nem csak arra adnak feleletet, hogy kik tartoznak össze a
közösségben, hanem arra is, hogy az adott közösségben kivel hányan szeretnének együtt
lenni. Ha a választások eloszlása nagy, azt jelzi, hogy nincs kialakult közösségi állásfoglalás
ebben a kritériumban. Kicsi eloszlás esetén az eredmény a közvéleményt fejezi ki. Ha az
eredmények közepes eloszlást mutatnak, akkor a közvéleményben meglévő reális áramlatok
jutnak kifejeződésre. A szervezőkészségekre vonatkozó választások feleletet adnak arra, hogy
a közösségben kit tartanak a legjobb szervezőnek. Más kérdések alapján megtudható, hogy a
közvélemény kit tart igazságosnak, műveltnek. A különböző kritériumok alkalmazása
lehetővé teszi, hogy a szociometria alkalmazási köre kitáguljon. A munkacsoportokban fontos
szempont, hogy a közösségi funkciókra vonatkozó kérdésekre adott választásokból
következtetés vonható le a formális keretben meglévő kapcsolatokat illetően. Ez
elengedhetetlen feltétel a vezetéspszichológiában a szervezet elemzése során, hiszen így
információt nyújt az intézményes hálózat illeszkedéséről és egyensúlyáról, valamint a társas
hatékonyságról.
4.2.3.3. Szociogram, táblázatok, mutatók
4.2.3.3.1. A kölcsönösségi táblázat
A kölcsönösségi táblázat egy mátrix, ahol a táblázat mindkét tengelyén a
megkérdezettek névsora szerepel. A mátrix mezőiben a a rokonszenvi választások, tehát
szubjektív kritérium alapján kerülnek feltüntetésre. Az adatok soronként és oszloponként is
összesítésre kerülnek (Mérei, 2006).
4.2.3.3.2. A gyakorisági táblázat
A gyakorisági táblázat függőleges tengelyére a vizsgált személyek névsora kerül, a
vízszintes tengelyre pedig a kritériumok, amik alapján a kérdőíven a választásokat a
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személyek megtették. A névsor nem betűrendben kerül beírásra, hanem a szociálpszichológia
szempont szerinti fontossági sorrendben – szolgálati beosztás, valamilyen rangsor alapján. A
vízszintes tengelyen a választások a kritériumok csoportosításával kerülnek bevezetésre
(Mérei, 2006).
4.2.3.3.3. Mutatók
A szociometriai mutatók az eredmények értelmezhetőségét segítik (Mérei, 2006).
Szerkezeti mutatók
I. A szerkezeti mutatók segítenek jellemezni a csoport alap struktúráját.
•

CM – (centrális – marginális) mutató: százalékban kifejezi a csoportszerkezet
központjának és a peremnek a viszonyát. Központnak tekinthető az a személy, akinek
a kapcsolati köre a zárt alakzatban eléri a csoport egynegyedét.

•

A társas mezőre jellemző alakzatok arányai. Ezek a következők lehetnek: zárt alakzat,
lánc, csillag, pár, magányos helyzet.

•

Kohéziós mutatók – Kölcsönösségi index, a csoport hány százalékának van kölcsönös
kapcsolata. Sűrűségi index, a csoporton belül hány kölcsönös kapcsolat esik egy
személyre. Csoportkohéziós index, a lehetséges kölcsönös kapcsolatok hány százaléka
realizálódott. Viszonzottság, a deklarált kapcsolatok hány százaléka kölcsönös.

•

A szerkezeti típus a szociogram és a mutatók alapján. Ezek a következők lehetnek:
halmaz szerkezet; laza szerkezet; egy központú, széles peremű szerkezet;
tömbszerkezet; több központú szerkezet.

II. A csoportlégkör mutatója: a rokonszenvi választásoknak és a funkcióválasztásoknak a
szóródása mutatja a beszabályozottságot, konformizmust. Akkor tekinthetők adekvátnak a
közösség szociometriai választásai, ha a személyes viszonylatokban elsősorban szubjektív
motívumok irányítják a választásokat, míg a funkciók betöltését illetően a közösség normához
igazodnak. A harmonikus közösség jellemzője, hogy a tagok a személyes kérdéseikben
szubjektíven választanak, míg a funkciókra vonatkozóan a csoportnormákhoz igazodnak.
III. Választási koincidenciák: a különböző kritériumokban adott választásokban adott
válaszok egybevágóságának fokából lehet következtetni az alakzat motivációs rendszerére.
IV. A tagolódási dimenziók mutatói: ezek alkalmasak a közösség hierarchiájának,
szereptagolódásának feltárására - jelentőségindex, szerepindex, széli helyzet mutatója,
kizárási mutató, a választási repertoár mutatószáma, differenciálódási mutató.
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A több szempontú szociometriának számos mutatója van, amelyek segítenek
meghatározni a vizsgált társas alakzat stabilitását, teljesítőképességét, mozgósíthatóságát,
légkörét és hírközlési útjait.
4.2.3.3.4. Szociogram
A szociometriai elemzések eredményeként, a kölcsönös választások alapján kerül
megrajzolásra a szociogram (Mérei, 2006). Egy másik ismert módszer a szociomátrix, amely
az eredményeket táblázatos formában mutatja be. Az 1950-es években a kutatók újból
gyakrabban alkalmazták a szociometria módszerét, ugyanis a számítógépes technológia
megjelenésével lehetségessé vált a nagymennyiségű szociometriai adat részletes kvantitatív
analízise, az ún. hálózatelemzés (Rosengren, 2004).
4.3. A PSZICHOLÓGIAI IMMUNKOMPETENCIA KÉRDŐÍV (PIK)
4.3.1. A pszichológiai immunrendszer
A személy fejlődése nem képzelhető el stressz nélkül, hiszen a stressz nem más, mint a
fejlődést stimuláló, előmozdító változás (Oláh, 2004). A személyt nem az teszi tönkre, ha a
mindennapjaiban stresszes helyzetekkel találja magát szemben, hanem az, hogy ezekben a
helyzetekben hogyan küzd meg a fellépő stresszel. Magyarországon először Oláh Attila
ismertette a pszichológiai immunrendszer fogalmát. Oláh (2005) a pszichológiai
immunrendszert úgy határozta meg, mint az egyén megküzdési forráskapacitását alkotó
személyiségtényezőinek összességét. Azok a személyiségforrások tartoznak ide, amelyek az
egyént képessé teszik arra, hogy hosszabb távon is megküzdjön a stresszhatásokkal, és a
személyiség hatékonysága az átélt stressz hatására ne sérüljön, hanem inkább gazdagodjon. A
stressz okozta bajok helyett a stresszel szemben védelmet nyújtó személyiségjegyek kerülnek
a figyelem középpontjába. A pszichológiai immunrendszer egy aktív védettséget adó komplex
kognitív eszközrendszer, amely a Pszichológiai Immunrendszerben testesül meg. Optimális
működése során azonnal aktiválható minden olyan helyzetben, amikor az egyén lelki
fejlődését, céljainak elérését veszélyeztető külső vagy belső körülmény lép fel.
A Pszichológiai Immunrendszer három alrendszerből épül fel.

A Megközelítő

-Monitorozó Alrendszer segítségével kerül megértésre, kontrollálásra a kognitív apparátus.
Ebbe az alrendszerbe tartozik az optimizmus, a koherencia érzék, a kihíváskeresés képessége
és a kontrollképesség. Az Alkotó - Végrehajtó Alrendszer azokat a személyiségjegyeket és
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viselkedésmódokat foglalja magába, amelyek a személy számára lehetővé teszik, hogy elérje
céljait. Ide tartozik a leleményesség, a problémamegoldó képesség, az énhatékonyság, a
szociális forrást mobilizáló képesség és a szociális alkotóképesség. A harmadik alrendszer az
Önregulációs Alrendszer, amely biztosítja a figyelem és a tudati működés feletti kontrollt és
egyúttal az önszabályozáson keresztül a coping mechanizmusokat.
4.3.2. A Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (PIK)
A pszichológiai immunkompetencia vizsgálatára egy kérdőívet dolgoztak ki (Oláh,
2005), a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőívet (PIK). A PIK kognitív kérdőív,
amelynek

segítségével

a

személy

pszichológiai

immunrendszerének

fejlettségét,

hatékonyságát lehet vizsgálni, vagyis azt, hogy milyen képességekkel rendelkezik a stresszel
való megküzdésben. A kérdőív 80 itemes, 16 skálája van, egy skálához öt item tartozik. A
kérdőív

nem

tartalmaz

hazugságskálát.

A

skálák

az

alábbi

konstruktumok

operacionalizálására készültek:
•

Pozitív gondolkozás – a pozitív következménye elővételezésére való hajlam.

•

Kontrollképesség – az életfelfogás, amely szerint a várható események a személyen
saját magán múlik.

•

Koherencia érzék - az összefüggések megértésére, megérzésére való képesség; annak
az érzése, hogy a személy a külső környezet változásait előre jelezheti.

•

Öntisztelet – Önmagunk pozitív értékelés és az önjutalmazásra is figyelmet fordító
magatartás.

•

Növekedésérzés – Az egyén önmagát reálisan szemlélve, folyamatos megújulásra
képes személyként definiálja önmagát.

•

Rugalmasság, kihívásvállalás – Az egyén a változásokban a személyes fejlődés
lehetőségeit keresi.

•

Empátia, társas monitorozás képessége – Az egyén képességét mutatja abban a
tekintetben, hogy mennyire képes a társas környezeti információk szelektív észlelésére
és adekvát felhasználásra.

•

Leleményesség – A személyiség kreatív kapacitása.

•

Énhatékonyság-érzés – A személy azon meggyőződése, hogy képes a kitűzött cél
érdekében előrevivő viselkedéseket végrehajtani.
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•

Társas mobilizálás képessége – A személy képes mások irányítására, el tudja érni,
hogy mások támogassák céljai elérésében.

•

Szociális alkotóképesség – A személy képes rá, hogy az együttgondolkodás
folyamatában mások képességeit feltárja és hasznosítsa.

•

Szinkronképesség – Az egyén képes rá, hogy pszichés energiáit a tevékenységére
koncentrálja. Képes kontrollálni figyelmét és a tudatát.

•

Kitartásképesség – Az akadályok esetén is képes viselkedését folytatni, amiben a
magas frusztrációs tolerancia szintje is segíti.

•

Impulzivitáskontroll – Az a képesség, amely lehetővé teszi a viselkedés racionális
kontrollját és a kontextuálisan leghelyénvalóbb magatartás kiválasztását.

•

Érzelmi kontroll – A személy a kudarcok ellenére is uralkodni képes negatív emócióin
és konstruktív viselkedésre tudja fordítani energiáit.

•

Ingerlékenység gátlás – Az egyén azon képessége, amely lehetővé teszi, hogy
racionális kontrollt gyakoroljon indulatai felett és dühét konstruktív módon tudja
felhasználni.

Az állításokra négyfokú skála alapján kell válaszolnia a kitöltő személynek aszerint, hogy
mennyire érzi az egyes állításokat saját magára jellemzőnek. Az állítások között fordított
tételek is találhatók. A pontszámokból egy összérték is számolható, amely a pszichológiai
immunrendszer összértéket mutatja meg.
5. A KUTATÁS MÓDSZERTANA
5.1. KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK
5.1.1. Kutatási kérdés
A köztudatban a tűzoltók, mint határozott, összeforrott beavatkozó csoport jelenik
meg. Felmerül a kérdés, hogyan sikerülhet ezt az egységességet létrehozni és fenntartani. A
csoport hajlamos a kisebb csoportokra történő szétesésre (Petrusek, 1972), a különböző
csoportosulás szintekben az játszik szerepet, hogy milyen szintjét képviselik az ismerősségnek
vagy az intimitásnak (Dunbar, 2008). A kísérletek rámutattak, hogy a csoportosulások
megfelelnek az intimitás és a találkozási gyakoriság különböző szintjeinek. Az integráció a
kisebb létszámú csoportokban érhető el. Másrészről a munkacsoportok – a tűzoltók bevetési
egységei klasszikusan ennek tekinthetők – tartós alakzatok, amelyek eredményes
működéséhez elengedhetetlen feltétel a csoporthoz való vonzódás mértéke (Argyle, 1981). A
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csoportteljesítmény és az ahhoz hozzájáruló egyéni kompetencia vizsgálati eredményei azt
mutatták, hogy fontos tényező az egyéni kompetencia kifejeződése a csoportban. A csoport
teljesítménye akkor lehet optimális, ha a csoportdöntések együtt járnak az egyéni
kompetenciával (Moscovici és Paicheler, 1973). A kategorizáció folyamatában az egyén
tipikus csoporttagként tekint saját magára, és ez hatást gyakorol gondolataira (Smith, 2004).
A mentők tekintetében más helyzetet lehet megfigyelni. Munkájukat állandóan változó
munkacsoportokban látják el, így kapcsolataik lazábbak, de nagyobb számú csoporthoz
kötődnek. Átlagos munkabeosztásban dolgoznak, egy mentőegységen belül sofőr, mentőorvos
és ápoló dolgozik egymás mellett, illetve együtt.
A kutatást megalapozó kérdésként arra keresek választ, hogy valósulhat meg az, hogy
a tűzoltók annyira összetartóak, a mentősök viszont képesek egy-egy barátságot fenntartani,
csoportkohézió nélkül. A vizsgálat célja, hogy a Tűzoltóság három szolgálati csoportjában
valamint a Mentőállomás ápolói állományában feltárja és a szociometria mutatók segítségével
összehasonlítsa a csoportokon belüli informális kapcsolati struktúrát, a kapcsolat légkörét, a
rejtett szereprendszereket, a betöltött funkciókat, a kapcsolatok motivációs és értékviszonyait.
Az immunkompetencia vizsgálatával és az eredmények értékelésével választ várok arra a
kérdésre, hogy az immunkompetencia összefüggésben áll-e a közösség szerkezeti
jellemzőivel. Vizsgálatom tárgya annak a felderítése is, hogy a csoporttagok milyen
kapcsolatban állnak egymással, milyen az egységek, csoportok kohéziója, összetartó ereje, a
kölcsönös kapcsolatok száma és a magányosok aránya. A vizsgálati eredmények tekintetében
fontosnak látom kihangsúlyozni, hogy legfeljebb a tényezők együtt járását lehet
megállapítani. A vizsgálat eszközei nem alkalmasak annak megállapítására, hogy mindez a
csoport struktúrájából, személyiségi jegyekből, vagy más tényezőkből adódik-e.
5.1.2. Hipotézisek
Mivel elmondható, hogy a tűzoltókat általános pozitív társadalmi presztízs övezi, ezt a
hivatást választó személyek feltételezhetően előzetesen is vonzódtak a tűzoltókhoz, mint
csoporthoz. A csoportvonzalom az összetartó erőkre épül (Fiske, 2006), ezért az előbbiekre
alapozva a szociometria kohéziós mutatóiban legalább átlagos vagy az átlagnál magasabb
értékeket várok a vizsgált mutatókban. Amint az ismert, a zárt közösségű csoportok kohéziója
magasabb. Első hipotézisem szerint a csoportszerkezet tekintetében zárt alakzatokra és egynél
több személy központba állítását várom a választások során, vagyis egy-egy személy a
választások relatív többségét kapja meg, mivel ezek a harmonikusan működő csoport
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előfeltételei közé tartozó jellegzetességek (Csepeli, 1997). Egy személy központban állása azt
feltételezi,

hogy sztárral vagy zsarnokkal találkozunk.

Feltételezésem

szerint az

immunkompetencia összefügg a közösség koherenciájával. A második kutatási hipotézisem
elvárásainak megfelelően a tűzoltóknál magasabb kohéziót mutató eredményre számítok, mint
a

mentősök

esetében,

valamint

harmadik

hipotézisem

szerint

a

Pszichológiai

Immunkompetencia Kérdőív alapján a tűzoltók pszichésen egészségesebbek, ellenállóbbak.
Ezt azzal indoklom, hogy Oláh (2005) megállapította, a koherencia érzék magas fokán álló
egyén képes környezetét, saját világának összefüggésrendszerét értelmileg és érzelmileg
integrált egységként felfogni. A pozitív érzelmek viszont fokozzák a pszichológiai
immunitást. A vizsgálat tárgyát képezi, hogy az immunkompetencia mely faktoraiban
egészségesebbek.
5.2. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK
5.2.1. Tűzoltóság
A vizsgált Tűzoltóságnál, csakúgy, mint az egész országban, három egység – A, B és
C csoport – váltja egymást 24 órás szolgálatban, egységenként 30 fővel. Ennek értelmében a
24 órás szolgálatot 48 óra pihenőidő váltja fel. A szolgálatot teljesítő egységek állandó
összeállításban állnak. A 24 – 48 órás váltakozás miatt a tűzoltók azt az időt, napi
életciklusuknak azt a szakaszát is együtt töltik, amit a „civil” szférában hagyományosan
egyedül, család vagy barátok társaságában szoktak tölteni – éjszakai pihenés, zuhanyozás,
étkezés, pihenés, stb. Az állomány a 32/2009. sz. BM rendeletben szabályozott állománytábla
alapján kerül összeállításra. A Tűzoltóság, épületegyüttesét tekintve, az ország legnagyobb
laktanyája. Amint a beszélgetések során megtudtam, ez negatívumként értékelhető, ugyanis a
tűzoltók egy része úgy véli, a „túl nagy” laktanya következtében több lehetőség van a
szétszóródásra, „elbújásra”, ami hátrányosan érinti a személyes kapcsolatokat. Amíg az
ország kisebb laktanyáiban az összezártság miatt akarva – akaratlan szorosabb kapcsolatok
alakulnak ki a tűzoltók között, a szegedinél aki akar, el tud vonulni a többiek társaságából.
5.2.2. Mentőállomás
A Mentőállomáson megközelítően 100 fő lát el szolgálatot. Az állomáson tizennégy
autó található, ebből egy rohamkocsi, kettő esetkocsi, tizenegy mentő gépkocsi, egy
koraszülött mentő. Ezek a beosztás szerint váltják egymást. Napközben több gépkocsit
állítanak ügyeletbe, mint éjszaka, eszerint minimum tizenegy autó áll készenlétben, éjszaka

22

hat, hétvégén hét autó. Az állományba beletartoznak a mentőtisztek, mentőorvosok,
mentőápolók és a gépkocsivezetők, a koraszülött mentő szakszemélyzete, orvosi ügyelet,
valamint a mentésirányítás négy-hét fővel. A reggeli műszakváltásnál kerül kihirdetésre,
hogy adott napon ki hova kerül beosztásra. Ennek értelmében nincsenek állandó teamek, a
gépkocsik személyzete ad hoc jellegű. Ezáltal a mentőállomás esethez vonuló személyzete
egyformán ismerik egymást, hiszen a munkavégzés folyamatában mindenki dolgozott már a
másikkal együtt. Három egymást követő nap alatt az állományból mindenki sorra kerül
legalább egyszer. A nagy létszámra való tekintettel a vizsgálati személye körét leszűkítettem,
mivel az orvos és mentőtisztek köre tizenhat fő, a mentőápolóké huszonöt főre tehető, a
kutatásba a mentőápolók körét vontam be. A szóbeli tájékoztatás alapján megtudtam, hogy az
ápolók köre sem teljesen körülhatárolható, mivel többen rendelkeznek gépkocsivezetői és
ápolói képesítéssel is – erre az eset ellátása közben lehet szükség a gyakorlatban. Az ápolók
között több olyan személy is található, akik rész munkaidőben dolgoznak, teljes munkaidőben
a Tűzoltóság állományába tartoznak. Minderre az általános gazdasági helyzet és az ahhoz
kapcsoló nem kielégítő fizetések miatt van szükségük a dolgozóknak.
A betegellátás, sürgősségi esetekhez vonulás, balesetet szenvedők ellátása után az
állomáson ügyeletben várakozók számára nem biztosított a rekreáció, a fizikai és szellemi
kikapcsolódás, amelynek főként anyagi jellegű korlátai vannak. Mindez az állományban
régóta dolgozók számára hiányként jelenik meg, akik a napi stressz egy részét megfelelő
pihenéssel szeretnék leküzdeni.
5.3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
5.3.1.Vizsgálati eszközök
5.3.1.1. Interjúk
A vizsgálatot megelőzően általános tájékoztatást kértem a Tűzoltóság Tűzoltási és
műszaki mentési osztályvezetőjétől illetve a Mentőállomás Állomásvezető mentőtisztjétől. A
tájékoztatás írásbeli párbeszéd illetve szóbeli interjú formájában történt. Az így tudomásomra
jutott információkat további beszélgetésekkel egészítettem ki lehetőségeimhez képest a
vizsgálat idején szolgálatot ellátó szolgálati vezetőkkel illetve a vizsgálati személyekkel.
További adatokhoz jutottam a vizsgálatot követően, a felmerült kérdések alapján, írásban.

5.3.1.2 Kérdőívek
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A vizsgálat lebonyolításához szociometriai kérdőíveket (2. sz. Melléklet, 3. sz.
Melléklet) (Mérei, 2006), és az Oláh - féle Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőívet (PIK)
(4. sz. Melléklet) alkalmaztam (Oláh, 2005).
5.3.1.2.1. Szociometriai Kérdőív
A Kérdőív tizenhárom kérdést tartalmazott. Ebből négy rokonszenvi kérdés (1. 4. 11.
13.), kettő bizalmi (9. 12.), négy szakmai hozzáértésre (2. 7. 8. 10.), egy igazságosságra (5.),
egy tulajdonságra (3.) és egy népszerűségre (6.) vonatkozó kérdés volt. A kérdések
összeállításánál figyelem vettem a vizsgálandó csoportok specifikumait. Ezen elv alapján a
Mentőknél általánosnak mondható Kérdőívet (2. sz. Melléklet), a Tűzoltóknál tűzoltó
specifikus Kérdőívet (3. sz. Melléklet) állítottam össze. Itt az első kérdés – „Kettőből az egyik
hűtőszekrény meghibásodott. Kinek szorítana helyet a saját hátrányára?” – jelentőségét az
adja, hogy a tűzoltósági laktanyákban általában kevés számú – ritkán három, általában kettő,
de esetenként csak egy – hűtőszekrény áll a tűzoltók rendelkezésére. Az abba történő
„bepakolás” a csoportban elfoglalt hierarchikus helyzet szerint történik. A kérdésre adott
válaszból következtetni lehet az informális kapcsolatokra. A negyedik kérdés – „A dohányzó
helyiségben kinek a társaságában van legszívesebben?” – hátterét az adja, hogy a dohányzó
kvázi klubként, társasági helyszínként működik, oda azok a tűzoltók is szívesen beülnek
beszélgetni, információt cserélni, akik amúgy nem dohányoznak. A nyolcadik kérdés –
„Nehezen megközelíthető helyszínen kivel szeretne párban dolgozni?”- a szakmai hozzáértés
megítéléséhez vezet. A tűzoltók a vonulási helyszínen párban dolgoznak, aminek az
összeállítását nem ők határozzák meg. Ugyanakkor életveszélyes helyszínen a sikeres mentést
és a túlélést is biztosítja, ha hozzáértő személlyel kerül beosztásra. A tizedik kérdés – „A
tömlőmosást segítő gépesített berendezés elromlott. Kézzel kell elvégezni a feladatot. Ki
tudna a legeredményesebben hatni a csoportra a munka elvégzése érdekében?” –
értelmezéséhez hozzájárul az a mindennapi laktanyai életből vett információ, hogy a
szolgálatban eltöltött időben el kell látni a karbantartási munkálatokat is. Ezek közül a
tömlőmosás a „nem szeretem” feladatok közé tartozik. A tizenharmadik kérdéshez – „Kivel
menne szívesen konditerembe?” - megemlítem, hogy a tűzoltók számára a mindennapi
stresszel való megküzdés egyik fontos eszköze a fizikai aktivitás (sportolás, kertészkedés,
stb.)
5.3.1.2.2. Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív
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A vizsgálat másik alkalmazott kérdőíve a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív
(4. sz. Melléklet). A kérdőív 16 skálában mért képességek értelmezése az alábbiak szerint
történik (Oláh, 2005):
●

Pozitív gondolkozás - A magas pontértéket elért személy optimista és sikerorientált.

●

Kontrollképesség - A magas pontértéket elért személy aktív lépéseket tesz, hogy a
kontrollt megszerezze és fenntartsa.

●

Koherencia érzék - Három fő komponense a felfogóképesség, a források kezelésének
képessége és az értelmesség. A magas pontértéket elérő személy az élet nehéz
pillanatait leküzdendő kihívásoknak kezeli. Elkezdi keresni a helyzet értelmét, nem
menekül el a megpróbáltatások elől.

●

Öntisztelet - A magas pontértékű személy értékesnek ítéli önmagát, jogosan büszke és
megbecsülik saját magukat és a létrehozott értékeket is.

●

Növekedésérzés - A magas pontértékű személy önmagát reálisan szemlélve,
folyamatos megújulásra képes személyként definiálja önmagát.

●

Rugalmasság, kihívásvállalás - A magas pontértéket elérők nyitottak a változásra és
fogékonyak az újdonság felé.

●

Empátia, társas monitorozás képessége - A magas pontértékű személy képes a társas
környezeti információk szelektív észlelésére és adekvát felhasználásra.

●

Leleményesség - A személyiség kreatív kapacitása.

●

Énhatékonyság-érzés – A magas pontértékű személy úgy érzi, hogy képes a kitűzött
cél érdekében előrevivő viselkedéseket végrehajtani.

●

Társas mobilizálás képessége - A személy képes mások irányítására, el tudja érni,
hogy mások támogassák céljai elérésében.

●

Szociális alkotóképesség - A magas pontértéket elért személy csoportokat szervez és
így oldja meg azokat a problémákat, amikre egyedül nem lenne képes.

●

Szinkronképesség - A magas pontértékű egyén képes rá, hogy pszichés energiáit a
tevékenységére koncentrálja. Képes kontrollálni figyelmét és a tudatát.

●

Kitartásképesség - Az akadályok esetén is képes viselkedését folytatni, amiben a
magas frusztrációs tolerancia szintje is segíti.

●

Impulzivitáskontroll – A magas pontértékű személy a viselkedését racionálisan
kontrollálja és a kontextuálisan leghelyénvalóbb magatartást választ.

●

Érzelmi kontroll – A személy a kudarcok ellenére is uralkodni képes negatív emócióin
és konstruktív viselkedésre tudja fordítani energiáit.
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●

Ingerlékenység gátlás – A magas pontértéket elért személy képes rá, hogy racionális
kontrollt gyakoroljon indulatai felett és dühét konstruktív módon tudja felhasználni

A Tűzoltóság és a Mentők egységeinél ugyanazt a kérdőívet alkalmaztam.
5.3.2. A vizsgálat lebonyolítása
A vizsgálatra három egymást követő nap került sor. Az időintervallum kiválasztását az
indokolta, hogy a Tűzoltóságon a már ismertetett A, B, C csoport váltakozása miatt ennyi idő
alatt kerülhet sor minden csoportra. A Mentőknél az előzetes interjú során tudomásomra jutott
információk alapján szintén három nap alatt kerül mindenki szolgálati beosztásba. Mindezt
figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetés után, reggel hét órakor a Mentőállomáson
kezdtem, amikor a műszakváltás miatt minden szolgálatban lévő személy együttesen, egy
csoportban volt jelen. A riasztáshoz kivonuló egységeket megvártam, amíg visszaérkeznek, és
akkor folytatták, vagy megkapták a kitöltendő kérdőíveket. A Tűzoltóságon a délutáni
órákban, amikor általában továbbképzésen vesznek részt, vagy a körletfeladatokat látják el,
szintén előre megbeszélt időpontban, csoportosan történt a kitöltés. Riasztás közben nem
történt. A kérdőívek kitöltése a tájékoztatással együtt megközelítőleg 20 – 30 percet vett
igénybe. A Mentőállomáson a visszaérkező személyekre történő várakozás közben a
jelenlévőkkel beszélgettem. A Tűzoltóságon erre a kérdőívek kitöltése előtt és után volt
lehetőségem. A kitöltő személyeken kívül más személy, vezető nem volt jelen.
Az előzetes tájékoztatást a csoportoknak együtt tartottam meg, amiben elmondtam a
vizsgálat célját, felhívtam a figyelmet a kitöltés önkéntességére, kértem munkám segítését, és
információt adtam a vizsgálat eredményéről adható visszajelzés lehetőségéről. A kérdőívet
kitöltők először aláírták az Informált beleegyezés nyilatkozatot (5. sz. Melléklet), majd a
visszajelzést kérő személyek megadták elérhetőségüket.
Minden személy először a Szociometria Kérdőívet kapta meg. A kitöltési
instrukcióban elhangzott, hogy a kérdőívet névvel kell kitölteni, kérdésenként 1 – 3 név
választása szükséges és a vizsgálati alapelveket figyelembe véve, csak az ápolók (Mentők)
illetve saját csoportjuk (Tűzoltók) köréből választhat. A kitöltött Szociometria Kérdőív
begyűjtése után került sor a PIK kiosztására és kitöltésére, ahol külön hangsúlyoztam az
állításonként négyfokú skála jelentőségét (mennyire érzi őket saját magára jellemzőnek –
„egyáltalán nem”, „kicsit”, „nagyon”, „teljesen”).
A vizsgálat rendben zajlott le, a tűzoltók esetében kifejezetten jó hangulatú
körülmények között. Megfigyelőként azt a benyomást kaptam, hogy összeszokott, egymást
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megbecsülő, kollegálisan szerető csoportokat alkotnak. Gyakori volt a viccelődés, egymás
kedves heccelése, ami nem befolyásolta a kérdőív kitöltésének komolyságát.
Mind a Mentőállomáson, mind a Tűzoltóságon maximális odafigyeléssel töltötték ki
mindkét Kérdőívet.
5.4. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
5.4.1. Az adatfeldolgozás menete
A Szociometriai kérdőíveken szereplő válaszok alapján Mérei (2006) útmutatását
követve, csoportonként kitöltöttem a kölcsönösségi táblázatot, gyakorisági táblázatot,
felrajzoltam a szociogramot és kiszámítottam a szociometriai mutatókat.
A kölcsönösségi táblázatban az összesítés öt szempontja: 1. A deklarált kapcsolatok
száma, a kölcsönösségtől és a kritériumban kifejezhető intenzitástól függetlenül. 2. A
háromszoros kölcsönösségek száma, ami megmutatja, hogy a szociogram hány mezőjében
található háromszoros kölcsönös kapcsolat. Az oszlop összegzése azt mutatja, hogy hány
háromszoros kölcsönösség fedezhető fel az alakzatban. 3. A kétszeres kölcsönösségek
összesítése soronként a személyekre, az oszlop összesítésével az egész alakzatra vonatkozóan.
4. Az egyszeres kölcsönösségek összesítése soronként és oszloponként. 5. A valamennyi
kölcsönös kapcsolat soronkénti összesítése majd az oszlop mentén haladó összesítése
megmutatja, hogy hány kölcsönös kapcsolat van a vizsgált alakzatban. Az oszlopok
összesítése megmutatja, hogy a társas mezőben hány deklarált kapcsolat fedezhető fel.
A gyakorisági táblázatban az összesítések szempontjai: 1. Az oszlopok után összesítő
oszlopok kritériumcsoportonként. 2. A globális összesítés, amely egybefoglalja valamennyi
kritériumcsoportot. 3. A soronkénti összegzés, amely megmutatja, hogy a személyeket hányan
választották az egyes kritériumcsoportokban. 4. Globális összegzés, amely választ ad arra,
hogy a társas mező tagja hány választást kapott összesen.

Amennyiben a szavazatok

szóródása kis számértéket ad, a társas alakzatban egységes vélemény alakult ki az adott
kritériumra vonatkozóan. A nagyobb szóródás jelentése szerint az adott kritériumra nem
alakult ki egységes közvélemény.
Dolgozatom témáját tekintve a kohéziós mutatókat kívánom bemutatni. Ahhoz, hogy a
csoportok társas mezőjét értelmezni tudjunk, a csoportokban fellehető strukturálódást
szükséges elemezni. A csoport kohéziója nem más, mint a csoport tagjai közötti
csoportdinamikai feszültség. A csoporttagok a csoportdinamikát úgy élik meg, mint az együvé
tartozás érzését, közösségi érzést és szolidaritási tudatot (Mérei, 2006). Megjelenik a
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csoportszokásokban, a „mi” az „én” helyére lép. Amennyiben a csoportban magas a kohézió,
a csoporttagok inkább gondolkoznak közösségi tudatban, szolidárisak csoporttagjainkkal
szemben és hajlandóbbak, szívesebben vesznek részt közös ügyekben. A csoportkohéziós
mutatók a leírt csoportdinamika mérésére szolgálnak, értelmezésükhöz előrevetítem, hogy a
kölcsönösségi index átlagértéke 85 – 90 %. A csoport normális működése mellett is a tagok
10 – 15 %-a magányos. A sűrűségi mutató átlaga 0,9 – 1,1. A kohéziós index átlagosan 10 –
13 % közé esik, a csoport létszámához viszonyítja a barátságok számát.

A viszonzott

kapcsolatok mutatójának átlagértéke 40 – 50 %, optimális övezete 50- 60 %. A csoport
működése tekintetében problémát jelenthet mind a túl sok, mind a túl kevés viszonzott
kapcsolat. A leírt mutatókból lehet következtetni az együttesség intenzitására (Mérei (2006).
A szerkezeti típusokat illetően emlékeztetek rá, hogy a halmazszerkezetben a társas tár
nem strukturált, nem alakult ki zárt alakzat. A laza szerkezet azt jelenti, hogy a struktúrát
páros és láncszerű kapcsolódások jellemzik. Az egy központú, széles peremű szerkezethez
tartozóan a csoportban egyetlen nem nagy kiterjedésű, sűrű zűrt alakzat van. Ebben a típusban
a közösség nagyobbik része a peremre szorult. A tömbszerkezet típusban a közösség fele
egyetlen nagy kiterjedésű tömbbe tartozik. Végül az utolsó típus a több központú szerkezet,
ahol a közösség tagjainak több mint a fele zárt alakzatban helyezkedik el. A zárt alakzatok
száma legalább kettő, de lehet három-négy is.
A Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (PIK) válaszai alapján kiszámítottam az
egyénekre jellemző skálaértékeket majd ezek összesítésével csoportonként megállapítottam az
egyes skálák átlagát és a csoportra jellemző PIK összértéket (8. sz., 12. sz., 16. sz., 20. sz.
Melléklet). A kapott értékek alapján elvégeztem a csoportok elemzését. Az értékelésbe a
koherencia érzék skálára kapott értékeket vettem bele. A koherencia érzék az összefüggések
megértésére, megérzésére való képességet méri; annak érzését, hogy a külső környezet
változásai előre jelezhetők, és erőteljes hit abban, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogyan az
ésszerűen elvárható (Oláh, 2005). A magas koherencia érzékkel bíró személy az élet nehéz
pillanatait leküzdendő kihívásoknak tekinti ahelyett, hogy értelmetlen szenvedésként
értékelné azokat. A nehézségekben is meglátja s fejlődés lehetőségét. Amikor konfliktussal
találkozik, a helyzet értelmét kezdi el keresni, nem menekül el a megpróbáltatások és a
kiívások elől. A személy úgy véli, hogy mindaz, ami vele történik, megérthető, a változás
többnyire ésszerű és bejósolható. Összességében úgy érzi, az életnek értelme van. A
koherencia érzék átlaga 79,5 % (Perczel, Kiss és Ajtay, 2005). A pszichológiai
immunkompetencia összértékének átlaga 71,93 %.
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A vizsgálat során eredményül kapott PIK skálaértékeket, a könnyebb összehasonlítás
érdekében csoportonkénti bontásban, külön táblázatban összesítettem (22. sz. Melléklet).
5.4.2. Csoportonkénti eredmények
5.4.2.1. Tűzoltóság A csoport
A szociogram (8. sz. Melléklet) rajza tömbszerkezetet mutat (Mérei, 2006), amelynek
középpontjában a 10-es áll. Öt személlyel van kölcsönös választása. Hozzá láncba
kapcsolódik a 20-as és a 22-es, akik egy - egy csillag középpontjában állnak. A 20-as, 22-es
és a 30-as tagnak négy- négy személlyel van kölcsönös választása. A csoport tagjainak 60 %-a
csillagban és láncban kapcsolódik a négy központnak nevezhető taghoz. A láncok keresztezik
egymást, zárt alakzat nem található. A kapcsolatok 51 %-a többszörös választású, többszálú.
A csoporttagok között hat négyszeres választás található. (Gyakorisági táblázat 6. sz.
Melléklet, kölcsönösségi táblázat 7. sz. Melléklet).
A kölcsönösségi index 83,3 %, ami nem éri el az átlagos értéket (85-90 %). A
magányosok száma öt. A csoport sűrűségi mutatója 1,8, ami meghaladja az átlagot (0,9-1,1).
A kohéziós index 12,4 %, az átlagos érték (10-13) felső tartományában helyezkedik el. A
viszonzott kapcsolatok mutatója 48,6 %, átlagos érték (40-50), de nem éri el az optimális
övezetet (50-60).
A Pszichológiai Immunkompetencia koherencia érzék skálája a csoportnál 81,3 %,
ami meghaladja az átlagos értéket (79,5 %). Az egyes skálaértékeket nézve megállapítható,
hogy a PIK 16 skálája közül a csoport átlaga hat skálában – koherencia érzék,
növekedésérzés, rugalmasság, szinkronképesség, érzelmi kontroll, ingerlékenység gátlás magasabb, mint a standard átlagérték (9. sz. Melléklet). A csoport PIK összérték átlaga 69,4
%, ami megközelíti a standard átlag 71,93 %-ot.
5.4.2.2. Tűzoltóság B csoport
A szociogram (12. sz. Melléklet) alapján a struktúra laza szerkezetű (Mérei, 2006),
amelynek középpontjában a 2-es áll. Nincs kapcsolata a 10-sel, aki egy csillag középpontja,
négy kölcsönös választással. A 10-eshez kapcsolódóan azonban, a 23-ason és a 20-ason
keresztül, egy lánc közvetítésével kapcsolat található az abszolút sztárhelyzetben lévő 2-essel.
A 2-esnek hat személlyel van többszörös kölcsönös választása. A csoport harmadik központja
a 6-os, akinek négy személlyel van kölcsönös választása. Zárt alakzat nem található, a láncok
keresztezik egymást. A csoporttagok kapcsolatainak 70 %-a többszálú. Négyszeres választás
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nem található a csoportban. A periférián hét csoporttag áll kölcsönös választás nélkül illetve
egy kölcsönös kapcsolattal rendelkező pár. (Gyakorisági táblázat 10. sz. Melléklet,
kölcsönösségi táblázat 11. sz. Melléklet).
A kölcsönösségi index 76,6 %, nem éri el az átlagos értéket(85-90 %). A csoport
sűrűségi mutatója 1,8, ami meghaladja az átlagot (0,9-1,1). A kohéziós index 12,4 %, az
átlagos érték (10-13) felső tartományában helyezkedik el. A viszonzott kapcsolatok mutatója
48,2 %, átlagos érték (40-50), de nem éri el az optimális övezetet (50-60).
A Pszichológiai Immunkompetencia koherencia érzék értéke 76,8 % (13. sz.
Melléklet).

A többi skála értéke öt esetben nagyobb, mint az átlag – növekedésérzés,

rugalmasság, szinkronképesség, érzelmi kontroll, ingerlékenység gátlás. Két skála értéke –
énhatékonyság érzés és szinkronképesség – alig marad le a standard átlagos értéktől.
A csoport pszichológiai egészsége (68,2 %), kevéssel marad el a standard átlagtól (71,93%).
5.4.2.3. Tűzoltóság C csoport
A szociogram (16. sz. Melléklet) ábrája szerint laza szerkezetet látunk (Mérei, 2006),
ahol a struktúrában láncok keresztezik egymást. Zárt alakzat nem található. A legtöbb, azonos
számú (négy) kölcsönös választással az 1-es, a 2-es, a 14-es és a 25-ös rendelkezik. A
periférián található egy pár és a négy magányos egyén. A kapcsolatok 60 %-a többszálú. 14
négyszálú választás regisztrálható a csoportban. (Gyakorisági táblázat 14. sz. Melléklet,
kölcsönösségi táblázat 15. sz. Melléklet).
A kölcsönösség index 86,7 %, meghaladja az átlagos értéktartomány alsó szintjét (8590 %). A sűrűségi mutató 2,6, magasan az átlag (0,9-1,1) felett áll. A kohéziós index 14,3,
szintén meghaladja az átlagos (10-13) értéktartományt. A viszonzott kapcsolatok mutatója
66%, ami ugyancsak az átlag (40-50) felett van, az optimális övezetből (50-60) is kilép a felső
határérték fölé.
A Pszichológiai Immunkompetencia koherencia érzék skálája ebben a csoportban 83,0
%, jóval meghaladja a standard átlagot (17. sz. Melléklet). A vizsgált 16 skála összes értéke
hat skálában – koherencia érzék, növekedésérzés, rugalmasság, szinkronképesség, érzelmi
kontroll, ingerlékenység gátlás – magasabb, mint az átlagos standard érték. A csoport
összesített PIK értéke 70,7 %, alig marad el az átlagtól (71,93 %).
5.4.2.4. Mentőápolók
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A szociogram (20. sz. Melléklet) halmazszerkezet (Mérei, 2006) formát mutat. Zárt
alakzat nem található. A társas mezőben lánc alakzatokat és két párt találunk. A legtöbb
(három) kölcsönös választással a 16-os rendelkezik. A csoporttagok kapcsolatainak 45 %-a
többszálú. A tagok közel 30 %-ának - hét fő - nincs kölcsönös választása, magányosak.
Ugyanakkor a választások között nyolc négyszeres található. (Gyakorisági táblázat 18.
sz. Melléklet, kölcsönösségi táblázat 19. sz. Melléklet).
A kölcsönösségi index 70 %, messze lemarad az átlagtartománytól (85-90 %). A
sűrűségi mutató 0,96, alig haladja meg az átlagos (0,9-1,1) érték alsó határát. A kohéziós
index 8,7 %, szintén elmarad az átlagtól (10-13). A viszonzott kapcsolatok mutatója 34 %, az
előzőekhez hasonlóan átlagérték (40-50) alatti.
A Pszichológiai Immunkompetencia koherencia érzék skálája 73,3 % (21. sz.
Melléklet), az átlagos érték alatt marad. A vizsgált 16 PIK skálaérték közül három haladja
meg a standard átlagot – növekedésérzés, rugalmasság, leleményesség. A csoport összesített
PIK értéke 64,1 %, messze elmarad az átlagtól (71,93 %).
5.5. KÖVETKEZTETÉSEK
5.5.1. Az eredmények értelmezése
A tűzoltóság A csoportjában az egy – egy csillag középpontjában álló 20-as és a 22-es
személyek mindketten sztárhelyzetben vannak, az általuk irányított alakzat további tagjai nem
állnak egymással kapcsolatban. Valószínűleg a két csoporttag tölti be az információ
továbbítás biztosítását a középpontból a többi kapcsolatban álló személy felé. Említésre méltó
a 20-as csoporttag, aki szolgálati idejét tekintve a fiatalabbak közé tartozik, ezzel együtt
kivívta a többiek rokonszenvét. Azok a csoporttagok, akik valamilyen okból nem
kapcsolódnak a csillagokhoz és a lánchoz, kirekesztődnek a tömbből, magányosságra vannak
ítélve. A magányosok közül ketten 1 – 2 éve álltak szolgálatba, tehát éppen hogy csak
véglegesített tűzoltók. Ez indokolhatja a nem viszonzott kapcsolataikat. Érdekes viszont a
másik három választást nem kapott csoporttag helyzete, ők 14 – 16 éve szolgálnak. A társas
mezőből való kiesésük okait más eszközökkel érdemes lehetne vizsgálni.
A kölcsönösségi index átlag alatti értéke arra utal, hogy a csoport nem nyújt megfelelő
biztonságot minden tagja számára. Feltételezésem szerint ez nem vonatkozik azokra a
csoporttagokra, akik a tömbben vagy ahhoz kapcsolódóan helyezkednek el a társas mezőben.
A sűrűségi mutató értéke stabil közösségre utal. Az előbbi elemzést figyelembe véve a
választások koncentrálódnak, a közösség 17 %-ának nincs kölcsönös választása. A kohéziós
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index alapján arra lehet következtetni, hogy a csoport jó együttes teljesítményre képes, a
szolidaritás foka magas. A viszonzott kapcsolatok mutatójának csoportértéke szerint a tagok
közötti kapcsolódások biztosak, a kapcsolatok stabilak. Természetesen ez nem vonatkozik a
kölcsönös választásokból kimaradt tagokra.
A Pszichológiai Immunkompetencia vizsgálata a legmagasabb értéket a koherencia
érzék skálában mutatta. A skálában magas értéket elérő személy az élet nehéz pillanatait nem
értelmetlen szenvedésként értékeli, hanem leküzdendő kihívásokként kezeli, nem menekül el
a megpróbáltatások elől (Oláh, 2005). A többi, átlagot meghaladó skálaérték arra utal, hogy a
csoport tagjai önmagukat folyamatos megújulásra képes személyként definiálják, vállalják a
kihívásokat, keresik a személyes fejlődés lehetőségeit, pszichés energiáikat a tevékenységre
koncentrálják, uralni tudják a fenyegetések keltette negatív emóciókat és kontrollálni tudják
indulataikat (Oláh, 2005). Összességében a csoporttagok pszichológiai ellenálló képessége,
pszichológiai egészsége megfelelő.
A tűzoltóság B csoportjában a sztárhelyzetben lévő 2-es személy kapcsolatainak több
mint 60 %-a öt évnél kevesebb ideje szolgáló csoporttaghoz köti. A 10-eshez kapcsolódó
tagok tíz vagy annál több ideje szolgálnak. Mindez híven tükrözi a csoport azon sajátosságát,
hogy 47 %-a – aránylag magas arány - hét évnél kevesebb ideje van a tűzoltóság
állományában. A lánckapcsolatok miatt az információ áramlása biztosítottnak tekinthető,
hiszen a csoport 73 %-át fogják át.
A kölcsönösségi index átlag alatti értéke valamint az, hogy sok - hét - személy nem
rendelkezik kölcsönös választással, megközelíti azt a kritikus határt, ahol a közösségben
nehezebb elérni a közös teljesítményt. A magányosok a közösség 23 %-át teszik ki, nekik
nincs kölcsönös választásuk. Közülük csak egy olyan személy van, akinél a szolgálatban
eltöltött kevés idővel lehet indokolni kialakulatlan kapcsolatrendszerét. A csoportban meglévő
kapcsolatok kevésbé elmélyült jellegét tükrözi az is, hogy nem található négyszeres kölcsönös
választás, vagyis stabil barátság. Mindez arra utal, hogy a csoport nem nyújt megfelelő
biztonságot minden tagja számára. Ezzel némileg ellentmond a sűrűségi mutató értéke, ami
átlag feletti értékével stabil közösségre utal. A kohéziós index is azt jelzi, hogy a csoport jó
együttes teljesítményre képes, a szolidaritás foka magas. A viszonzott kapcsolatok mutatója
szerint a tagok közötti kapcsolódások biztosak, a kapcsolatok stabilak. A meglévő
kapcsolatok stabilaknak tekinthetők, de ebből kiesnek azok, akik nem rendelkeznek kölcsönös
választással.
A Pszichológiai Immunkompetencia koherencia érzék skálája ebben a csoportban a
legalacsonyabb a tűzoltók egységei között. Ez arra utal, hogy a csoport tagjai kevésbé tudnak
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szembesülni a kihívásokkal, magát a konfliktust érzékelik, és kevésbé látják a helyzetben rejlő
értelmet. Ennél az egységnél a növekedésérzés skála mutatta a legmagasabb értéket (82,4%).
A skálában magas értéket elérő személy saját fejlődésének folyamatosságát reálisan szemléli,
önmagát egy folyamatos megújulásra és fejlődésre képes személyként definiálja. A személy
igényli, hogy sikeresen megvalósítsa önmagát, és ez arra motiválja, hogy minél többet
asszimiláljon az új tapasztalatokból (Oláh, 2005). A további átlagot meghaladó skálaértékek
alapján a csoport tagjai vállalják a kihívásokat, keresik a személyes fejlődés lehetőségeit,
pszichés energiáikat a tevékenységre koncentrálják, uralni tudják a fenyegetések keltette
negatív emóciókat és kontrollálni tudják indulataikat (Oláh, 2005).
A tűzoltóság C csoportjában az azonos számú, legtöbb választással rendelkező
személyek közül hárman képviselik az idősebbik korosztályt. A csoport 13 %-ának - négy fő nincs kölcsönös választása. Mindannyian maximum egy éve álltak szolgálatba, újonnan
véglegesített tűzoltók. Ez megalapozott indokot adhat kapcsolatrendszerük fejletlenségére. Az
információ áramlása biztosítottnak tekinthető, hiszen a több éve szolgálók valamilyen
struktúrában kapcsolódnak egymáshoz, az újoncok pedig kiválasztották a preferált személyt,
akikhez kötődnek.
A kölcsönösség index értéke arra utal, hogy a csoportban kevés a magányos tag. A
csoport tagjai egymás számára biztonságot és védelmet nyújtanak. A csoport érettnek
tekinthető. Ezt alátámasztja a sűrűségi mutató is, ami szerint a közösség hangsúlyozottan
stabil. A kohéziós index alapján magas fokú kohézióról beszélhetünk, a csoport feltehetően
alkalmas a közös magas szintű teljesítményekre. A magas fokú szolidaritás feltehetően
kedvezően befolyásolja a csoport teljesítményét. A viszonzott kapcsolatok mutatójának magas
értéke azokat a közösségeket jellemzik, ahol magas a konformitásra való hajlam, a csoport
tagjai társas percepcióiban kevésbé jelenik meg a vágyteljesítés, az önszabályozás magas fokú
(Oláh, 2005). A közösség fegyelmezett, a kialakult kapcsolatok biztosak.
A Pszichológiai Immunkompetencia vizsgálati eredményei alapján csoport magas
koherenciával rendelkezik, megküzdenek a kihívásokkal. Az egyes skálákat tekintve a
csoportnál szintén a növekedésérzés skála értéke érte el a legmagasabb eredményt (85,6 %),
ami alapján a csoport tagjai reálisan szemlélik fejlődésük folyamatosságát és képesek a
folyamatos megújulásra (Oláh, 2005). A további átlagot meghaladó skálaértékek alapján a
csoport tagjai vállalják a kihívásokat, keresik a személyes fejlődés lehetőségeit, pszichés
energiáikat a tevékenységre koncentrálják, uralni tudják a fenyegetések keltette negatív
emóciókat és kontrollálni tudják indulataikat (Oláh, 2005). Összességében elmondható, hogy
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a közösség pszichológiailag egészséges. A stresszel történő eredményes megbirkózás az
egészség és ezen keresztül a hatékony, jól működő szervezet előfeltétele (Oláh, 2005).
A Mentőápolók csoportjában a legtöbb kölcsönös választással rendelkező a csoport
fiatalabb tagjai közé tartozik. Az egymást kölcsönösen négyszeresen választók szolgálati
idejüket tekintve azonos korcsoportba tartoznak. Ez szoros barátságokra utal. Felmerülhet a
kérdés, hogy a csoport széttöredezettsége miatt az információ áramlása mennyire biztosított a
közösségben. A kölcsönösségi index értéke arra utal, hogy a csoportban kritikusan alacsony a
kohézió, a társas mező tagjai saját elképzeléseik szerint keresik a megoldásokat. A csoport,
mint egység, nehezen vonható be nagyobb teljesítmény elérésre. A csoporttagok számára a
csoport nem nyújt biztonságot és védelmet. A sűrűségi mutató alapján stabilnak nevezhető a
csoport, kiemelkedő bizonytalanság nem jellemző az alakzatra. Ugyanakkor a kohéziós index
azt jelzi, hogy a közösség szétesett, alacsony a szolidaritás, kicsi a csoportdinamika. A
közösségtől, mint csoporttól, nem várható közös magas szintű teljesítmény, hiszen sokan
kimaradnak a struktúrából. Ezt alátámasztja a viszonzott kapcsolatok mutatója is, amelynek az
értelmezése szerint a kapcsolódások bizonytalanok.
Pszichológiai Immunkompetencia koherencia érzék skálája szerint a csoport tagjai
kevésbé tudnak szembesülni a kihívásokkal, magát a konfliktust érzékelik, és kevésbé látják a
helyzetben rejlő értelmet. A csoportban a növekedésérzés skála érte el a legmagasabb értéket,
az eddig leírtaknak megfelelően folyamatos megújulásra és fejlődésre képes személyként
látják önmagukat (Oláh, 2005). További két skálában értek el átlagot meghaladó értéket, ami
alapján a csoport tagjai vállalják a kihívásokat, fogékonyak az újra és alternatív
megoldásokkal vesznek részt a megküzdési folyamatokban.
5.5.2. A hipotézisek ellenőrzése
A tűzoltók három, A, B és C egységének illetve a mentőápolók csoportjának
összehasonlítása során a következő megállapításokra jutottam.
Az előzetesen feltételezett zárt alakzatokat egyik vizsgált társas mezőben sem
tapasztaltam. Az A, B és C csoportoknál láncok találhatók, amik keresztezik egymást, a
mentőápolóknál három lánc van. Az a vizsgálati hipotézis, hogy zárt alakzatok jellemzik a
csoportosulásokat, nem teljesült. Ugyanakkor a tűzoltók egységeinél több személy áll egy-egy
kisebb csoport központjában, míg a mentőápolóknál egy, ami megfelel a kutatási hipotézisben
vázolt feltételezésnek – a jól működő csoportok egynél több személy központba állításával
érik el harmonikus működésüket (Csepeli, 1997). Ez alátámasztja, hogy a tűzoltók szolgálati
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Szerkezet
típusa
Zárt alakzat
Lánc
Többszörös
választás
Négyszeres
választás
Központban
áll
Magányos
Kölcsönösségi
index
Sűrűségi
mutató
Kohéziós
index
Viszonzott
kapcsolatok
mutatója

Tűz A
(N=30)
tömb

Tűz B
(N=30)
laza

Tűz C
(N=30)
laza

Mentőápolók
(N=23)
halmaz

nincs
van
51 %

nincs
van
70 %

nincs
van
60 %

nincs
van
45 %

6

0

14

8

4

3

4

1

5
83,3 %

6
76,6 %

4
86,7 %

8
70 %

1,8

1,8

2,6

0,96

12,4 %

12,4 %

14,3 %

8,7 %

48,6 %

48,2 %

66 %

34 %

1. sz. Táblázat – Szociometriai mutatók összesített táblázata
(N= elemszám)
egységei jobban működő társas mezőt reprezentálnak, mint a mentőápolóké. A szociometriai
mutatók összehasonlításából (1. sz. Táblázat) megállapítható, hogy a tűzoltók mindhárom
egysége minden szociometriai mutatóban magasabb értéket ért el, mint a mentőápolók. A
tűzoltók egységei létszámukat tekintve nagyobb közösséget alkotnak, mint a mentőápolók, a
vizsgálat eredményei szerint azonban a kohéziót ez nem érintette negatívan. A legfőbb
kohéziós mutatók tekintetében a sűrűségi mutató (1. sz. Diagram), a kohéziós index (2. sz.
Diagram) és a viszonzott kapcsolatok mutatója (3. sz. Diagram), mindhárom tűzoltó
egységnél az átlagos értéktartományon belül helyezkedik el.
Ebben az értelmezésben a tűzoltók csoportjainál működik a csoportkohézió, együvé
tartozónak érzik magukat. Megfelelő szolidaritással, közösségi érzéssel állnak a feladatok
teljesítése elé.
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Sűrűségi mutató
3

2,6

2,5
2

1,8

1,8

1,5
1

0,96

0,9

4

5

Adatsor1

0,5
0

1

2

3

1=A, 2=B, 3=C, 4=Mentő, 5=Átlag

1. sz. Diagram

Kohéziós index
16
14
12
10
% 8
6
4
2
0

14,3
12,4

12,4
8,7

10

%

1

2

3

Adatsor1

4

5

1=A, 2=B, 3=C, 4=Mentő, 5=Átlag

2. sz. Diagram

Viszonzott kapcsolatok mutatója
70
60
50
40
%
30
20
10
0

66
48,6

48,2
34

40

%

1

2

3

Adatsor1

4

1=A, 2=B, 3=C, 4=Mentő, 5=Átlag

5
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3. sz. Diagram
Mivel a kölcsönösségi index értéke csak a C csoportnál került átlagos
értéktartományba (4. sz. Diagram), ennél az egységnél beszélhetünk magas kohézióról, illetve
az A csoportnál is abban az értelemben, hogy az index alig maradt el az átlagtartomány alsó
határértékétől. Esetükben az együttesség élménye feltételezhetően tudatilag és cselekvésben is
megnyilvánul (Mérei, 2001).

Ezzel szemben a mentőápolóknál, a sűrűségi mutató

kivételével, minden kohéziós mutató messze elmarad az átlagtartománytól. Közösségük nem
reprezentálja a jól mozgósítható csoportot. Kevés az együttes élmény, a csoporttagok
közömbösebbek az együttes feladatokkal szemben, nincs vagy kevés a közös szokás.
Csoportjuk könnyebben felbomolhat, mint a tűzoltók szolgálati csoportjai.

Kölcsönösségi index
100
80
%

83,3

76,6

86,7

85
70

60
40

Adatsor1

20
0

1

2

3

4

5

1=A, 2=B, 3=C, 4=Mentő, 5=Átlag

4. sz. Diagram
A magányos csoporttagok tekintetében egyetlen csoport, a tűzoltó C egységénél nem
haladja meg az ideálisnak tekinthető maximum négy főt. Természetesen abszolút ideális
esetben egyetlen magányos csoporttag sincs, de a gyakorlatban ez ritkán valósul meg. Ha csak
egyetlen magányos csoporttag is található a társas mezőben, ez azt jelenti, hogy bizonyos
körülmények között bárkiből magányos válhat. A vizsgált négy csoport összehasonlításában a
tűzoltók C egységénél minden szociometriai mutató a legmagasabb. Ezzel teljesült a
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hipotézisem, amely szerint a tűzoltóknál magasabb kohéziót mutató eredményre számítok,
mint a mentősök esetében. A tűzoltók alkothatják a legstabilabb, legeredményesebben
együttműködő közösséget.

Mivel a vizsgált három tűzoltó egység formális struktúrája

azonos, az eltérés okát az informális struktúrában lehet keresni. Feltételezhetően a
közösségeken belül kialakult csoportnorma és az ezekre épült érdekeltérések adhatnak
magyarázatot. Összehasonlításban a mentőápolók kevésbé alkotnak egységes, jól működő
csoportot, mint a tűzoltók bármelyik egysége. A legtöbb magányos személy a mentőápolóknál
található. Ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni, hogy a legtöbb négyszeres kölcsönös
választás, 36 %, a mentőápolóknál regisztrálható, szemben a tűzoltók A csoport 11 %, B
csoport 0 és C csoport 23 % értékével. Ez azt jelzi, hogy a mentőápolók stabil barátságokat
tartanak fenn, akár a csoportkohézió megléte nélkül is. A tűzoltók között meglévő kötődést
minőségileg más megközelítésben lehet értelmezni, kapcsolataik alapját a szigorú, a
katonasághoz hasonló működési elvek is adhatják.
Kutatási hipotéziseim közé tartozott, hogy működő csoportkohézió esetén a tűzoltók
bevetési egységeinél magasabb értékeket fogok kapni a Pszichológiai Immunkompetencia
Kérdőív (PIK) válaszai alapján, mint a mentőápolóknál. A vizsgálat tárgyát képezte, hogy
mely skálákban mutatkozik a pszichológiai egészségre utaló magasabb érték. A csoportok
összesített PIK értékeit, valamint a csoportonkénti átlagot meghaladó skálaértékeket
összehasonlítva megállapítható, hogy a legalacsonyabb összesített PIK értéket a
mentőápolóknál regisztráltam (2. sz. Táblázat). Ezzel az eredménnyel teljesült az a
hipotézisem, hogy a tűzoltók pszichésen egészségesebbek, ellenállóbbak, mint a mentőápolók.
A Táblázatba csak azok a skála adatok kerültek bevezetésre, amelyek az átlagos értéket
meghaladták. Amint látható, a növekedésérzés és a rugalmasság tekintetében a mentőápolók
is az átlagot meghaladó értéket értek el. A három tűzoltó egység és a mentőápolók közötti
különbség négy skálában mutatkozik: koherencia érzék (kivéve a B csoport) illetve
egyöntetűen a szinkronképesség, az érzelmi kontroll és az ingerlékenység gátlás mutatóiban.
Ezzel válasz kaptam arra a kérdésre, hogy amennyiben a tűzoltók pszichésen
egészségesebbek, ellenállóbbak, a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív mely skáláiban
azok.

PIK összérték
Koherencia érzék
Növekedésérzés
Rugalmasság

A csoport
69,4
81,3
85,3
67,9

B csoport
68,2
82,4
68,6

C csoport
70,7
83,0
85,6
73,2

Mentőápoló
64,1
76,3
68,0
38

Szinkronképesség
Érzelmi kontroll
Ingerlékenység
gátlás

65,2
76,5
75,2

64,7
72,5
74,3

67,6
73,6
78,1

2. sz. Táblázat
(Értékek %-ban)
A három mutatóban magas pontszámot elérő személy képes együtt pulzálni a környezetei
változásokkal, szinkronban lenni az aktuális eseményekkel. Pszichés energiáit koncentrálni
tudja a szándéka szerinti tevékenységre. Képes kontrollálni figyelmét és tudati működését
(Oláh, 2005). Uralni tudja a veszély, és kudarc okozta szorongást, a fenyegetések által fellépő
negatív emóciókat és konstruktív viselkedésbe tudja transzformálni azokat. Képes
racionálisan kontrollálni indulatait, a düh és a harag érzelmét. Dühét konstruktív módon képes
felhasználni.
6. ÖSSZEGZÉS
Dolgozatomban egy dél-magyarországi Tűzoltóság vonulós egységeit és a
Mentőállomás ápolóinak csoportját vizsgáltam a csoportstruktúrák központba állításával. Az
eredmények

értelmezhetősége

szociálpszichológiai

fogalmakat,

érdekében
a

ismertettem

mérőeljárásokban

a

dolgozathoz

alkalmazott

kapcsolódó

szociometria

és

pszichológiai immunkompetencia módszerét. Az előzetes tájékozódás és az interjúk alapján
bemutattam a vizsgált csoportokat és működésüket.
A vizsgálat hipotéziseiben feltételeztem, hogy a csoportszerkezetekben zárt
alakzatokat fogok találni. Ez a hipotézisem nem teljesült. További hipotézisként a tűzoltóknál
magasabb kohéziót mutató eredményre számítottam, mint a mentősök esetében. Ez a
szociometria kohéziós mutatói alapján beigazolódott, az A, B és C tűzoltó csoportok
mindegyik mutatóban – kölcsönösségi index, sűrűségi mutató, kohéziós index és viszonzott
kapcsolatok száma – magasabb értéket értek el, mint a mentőállomás ápolói csoportja. Az
eredményt alátámasztotta a PIK koherencia érzék skálája is, ahol két tűzoltó egységnél
magasabb értéket kaptam, mint a mentőápolók csoportjánál. Ugyanakkor nem lenne
megalapozott az a kijelentés, hogy a pszichológiai immunkompetencia rendszer és a kohézió
szintje között kauzalitás lenne, mindössze annyi állapítható meg, hogy a két minőség együtt
jár. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a tűzoltó vonulós egységeinél a
közösség stabil, a tagok egymásnak biztonságot adnak és együtt nagy teljesítményre képesek,
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a tagok egymás közötti kapcsolatai biztosak. Fontos lehet a csoporthoz újonnan érkezők
segítése, a beilleszkedés támogatása. A csoportvonzalom megléte feltételezhető, mivel az
egyének azért csatlakoznak egy csoporthoz, mert vonzódnak iránta (Fiske, 2006). Mindez
azonosulással is jár, valamint bejósolható a csoporttal való konformitás. A konformitás pedig
kiemelkedően fontos a csoportkohézió szempontjából. Az elmondottak kiemelkedően igazak
a tűzoltók esetében, akik különböznek más foglalkoztatottaktól, hiszen munkájuk során
rákényszerülnek, hogy hatásosabb megküzdési technikákat sajátítsanak el, mint azok.
Számukra s mentális egészség megtartása elengedhetetlenül fontos. Szükségük van rá, hogy
problémáikat más tűzoltókkal osszák meg. Ez általában nem jellemző más jellegű
foglalkoztatottakra. Bizonyosra vehető, hogy a kiemelkedően magas stresszel járó munka
szoros közösséget formál a tűzoltókból. Kérdéses viszont, hogy ez a kijelentés önmagában is
megáll-e, vagy eleve olyan személyiségjegyekkel rendelkező egyének állnak szolgálatba, akik
munkájuk végzését közösségi keretek között látják megvalósíthatónak. Mindez arra vezet rá,
hogy a tűzoltóknak formális és informális támogatói rendszerre egyaránt szükségük van.
A dolgozatban megfogalmazott további feltételezésem szerint a Pszichológiai
Immunkompetencia Kérdőív alapján a tűzoltók pszichésen egészségesebbek, ellenállóbbak.
Az eredmények alapján ez a hipotézis is beigazolódott, mindhárom vonuló egység összesített
pszichológiai immunkompetenciája magasabb eredményt adott, mint a mentőápolóké. A
kérdésnek a mentálhigiénia szempontjából is jelentősége van, hiszen a vonulós egységeknek
munkájuk során elengedhetetlen, hogy az információkat gyorsan feldolgozzák, jó
helyzetfelismerő képességgel rendelkezzenek és a megfelelő döntést hozzák meg. Mindezek
során fontos tényező a veszélyekből adódó terheléssel és a stresszel való megküzdés mikéntje
(Radnóti és Faragó, 2005). Az esetlegesen fennmaradó negatív pszichikus állapotok, mint a
feszültség vagy fáradtság, jelentős befolyással bírnak az egyén önmagáról alkotott képére is
(Zhuravlev, Zhuravleva és Haschenko, 1990), amely csoportbeli státuszával is kapcsolatban
áll. Más vizsgálatok rámutattak, hogy az évek elteltével csökken a tűzoltók pszichológiai
immunrendszerének ellenállása, a munkájukhoz köthető körülmények – cirkadián ritmus
felborulása, a vonulások közbeni stressz helyzetek – miatt (Rabovszky, 2006). A vizsgálat
tárgyát képezte, hogy mely faktorokban azok. Egyöntetű válaszként megállapítható, hogy a
szinkronképesség, érzelmi kontroll és ingerlékenység gátlás skálákban a tűzoltók
pszichológiailag erősebbek, mint a mentőápolók.
Az eredményeket figyelembe véve azt a következtetést lehet levonni, hogy a tűzoltók
egységei nagyobb koherencia érzékkel rendelkeznek. A koherencia alapja a pszichológiai
egészség (Oláh, 2005), ami a stresszel való megküzdésben gyökerezik. A stressz mindig
40

feszültséget eredményez, az egyéni faktorokon múlik, hogy a konfrontáció következtében
pszichológiai patológiásállapot lép fel, vagy az egyén további fejlődésre képes. A stresszel
szemben védettséget adó források, ezek mobilizálása és eredményes felhasználása a
koherencia érzék közvetítésével valósulhat meg eredményesen. A koherencia érzék, annak a
biztos érzése, hogy a környezet változásai előre jelezhetők, magabiztossá teszik az egyént.
Segíti az automatikus érzelmek szabályozását, a negatív érzelmekkel való megküzdését. A
koherencia

érzék

magas

fokán

álló

egyén

képes

környezetét,

saját

világának

összefüggésrendszerét értelmileg és érzelmileg integrált egységként felfogni. A pozitív
érzelmek fokozzák a pszichológiai immunitást, a kihívásokkal történő eredményes megküzdés
a pozitív érzelmekhez hasonló fiziológiai környezetet eredményez. Ezt bizonyítottnak látom a
kutatási eredményekben, amely szerint a tűzoltók magas koherencia érzéke és a pszichológiai
immunkompetencia szinkronképesség, érzelmi kontroll és ingerlékenység gátlás skáláinak
magas értékei együtt járnak.
További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy a magányosok száma miért alakul az
elmondottak szerint az egyes csoportokban. A szolgálati idő tekintve törvényszerű, hogy a
kevesebb ideje állományban lévő egyén nem rendelkezik jól strukturált, stabil kapcsolati
hálózattal. A vizsgálat azonban fényt derített olyanokra is, akik szolgálati idejüket tekintve
nagyobb számú kölcsönös választással kellene, hogy rendelkezzenek, mégis megelőzték őket
alig pár éve állományban lévő csoporttagok. Az okok kiderítésére érdemes lenne hangsúlyt
fektetni. Kiegészítő kutatással, a személyiségdimenziók vizsgálatával választ lehetne nyerni
erre

a

kérdésre.

Ez

hozzájárulhatna

a

munkacsoportok

hatékonyabb

együttes

munkavégzéséhez, a magasabb teljesítmény eléréséhez.
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Etikai jóváhagyás alóli mentességet bejelentő űrlap
B/ diák kutatók számára
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A kutatás mentesül a Tanszéki Etikai Bizottság jóváhagyása alól, ha a kutatásról joggal feltételezhető,
hogy nem okoz semmiféle terhelést, károsodást vagy sérelmet a résztvevők számára, és/vagy a kutatás
nem érint fokozott körültekintést igénylő populációt (mint pl. betegek, börtönbüntetést töltők, kis
gyermekek, kisebbségi csoportok). Az etikai jóváhagyást nem igénylő kutatásban éppen úgy be kell
tartani a pszichológiai kutatás etikai szabályait (v.ö. Tanszéki Etikai Kódex II/6 pont), mint a
jóváhagyást igénylő kutatásokban.

1. A kutatásért felelős oktató neve, beosztása:
Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi tanársegéd, sport szakpszichológus
A kutatásban diákok neve:
Kissné Várkonyi Erika
PSI-BA-L 3. évf.
2. A kutatás címe: Kapcsolati struktúrák és a csoportkohézió alakulása egy

dél-magyarországi Tűzoltóság és Mentőállomás állományában
3. A kutatás melyik kategóriába esik:
o kurzus munka; ebben az esetben, kurzus neve:…………………………………………………
o műhelymunka
o szakdolgozati munka
o TDK munka
o egyéb: …………………………………………………………………………………………..
4. Az etikai mentesség indoklása a megfelelő kategória aláhúzásával:
a/ oktatási vagy nevelési módszerek vizsgálata,
b/ névtelen kérdőíves felmérések,
c/ személyiségi jogot nem sértő, nyilvános helyen történő természetes megfigyelés,
d/ munkakör, illetve szervezeti hatékonyság kutatás, amely nem jelentenek kockázatot
e/ egyéb: bizalmasan kezelt kérdőíves felmérés, amely nem jelent kockázatot
Dátum: 2011. február 21.
……………………………………….
A kutatásért felelős oktató:
………………………………………..

2. sz. Melléklet
………………………………………. ……..
név

………….................

kor

szolgálati év

Kérem, válaszoljon minden kérdésre 1-3 névvel! Csak az ápolók köréből válasszon!

KÉRDŐÍV

1. Elutaznak társaival. Kivel lenne szívesen egy vonatfülkében?
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2. Melyik ápolótársát ítéli legalkalmasabbnak egy továbbképzésen való részvételre?

3. Ki a legműveltebb ápolótársai közül?

4. Szolgálati időben kinek a társaságában ebédel a legszívesebben?

5. A társai közötti kisebb nézeteltéréseket melyik ápolótársa tudja a legelfogulatlanabbul
elsimítani?

6. Ki a legnépszerűbb társai közül?

7. Az esethez több ápolóra van szükség, és ha befolyásolhatná, kivel szeretne egy
mentőegységbe ülni?

8. A sérülést szenvedett személy állapota váratlanul válságosra fordul. Melyik ápolótársával
szeretné stabilizálni a beteg állapotát?

9. A közúti balesetben egy kisgyermek is súlyosan megsérült. Társai közül kinek mondaná el
megrázó élményeit?

10. Aznap másodszor irányítják a mentőegységet utcán fekvő ápolatlan alkoholista ellátására. Az
ápolók közül ki tudna a legeredményesebben hatni a többiekre a feladat elvégzése érdekében?
11. Kit hívna meg szívesen szabadnapján közös bográcsgulyás készítésére?

12. Családi problémái vannak. Kivel beszélné meg érzéseit?

13. Szabadidejében kivel menne szívesen sportolni?
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3. sz. Melléklet
…… csoport

…………………………………………. ……..
név

kor

………….. .............
szolgálati év rang

Kérem, válaszoljon minden kérdésre 1-3 névvel! Csak saját csoportjából válasszon!

KÉRDŐÍV

14. Kettőből az egyik hűtőszekrény meghibásodott. Kinek szorítana helyet a saját hátrányára?
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15. Melyik csoporttársát ítéli legalkalmasabbnak egy továbbképzésen való részvételre?

16. Csoporttársai közül ki a legműveltebb?

17. A dohányzó helyiségben kinek a társaságában van legszívesebben?

18. A társai közötti kisebb nézeteltéréseket melyik csoporttársa tudja a legelfogulatlanabbul
elsimítani?

19. Ki a legnépszerűbb a csoportban?

20. Ha befolyásolhatná, kivel szeretne ugyanazon szerre kerülni?

21. Nehezen megközelíthető helyszínen kivel szeretne párban dolgozni?

22. A közúti balesetben egy kisgyermek is súlyosan megsérült. Kinek mondaná el megrázó
élményeit?

23. A tömlőmosást segítő gépesített berendezés elromlott. Kézzel kell elvégezni a feladatot. Ki
tudna a legeredményesebben hatni a csoportra a munka elvégzése érdekében?

24. Kit hívna meg szívesen szabadnapján közös bográcsgulyás készítésére?

25. Barátnője/felesége hűségében bizonytalan. Kivel beszélné meg érzéseit?

26. Kivel menne szívesen konditerembe?
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4. sz. Melléklet
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5. sz. Melléklet

Informált beleegyezés
Kissné Várkonyi Erika
Szegedi Tudományegyetem - BTK
Pszichológia Szak
3. évfolyam
Telefon: 06-30-9449-827
e-mail: varkonyierika@t-email.hu
A Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Szak végzős hallgatójaként szakdolgozatomhoz egy kutatást
szeretnék folytatni. A szakdolgozat címe: „ Kapcsolati struktúrák és a csoportkohézió alakulása egy délmagyarországi Tűzoltóság és Mentőállomás állományban”. Két tesztet kívánok felvenni minden vizsgálati
személlyel, amely kb. 20 percet vesz igénybe. A vizsgálatban való részvétel önkéntes. A birtokomba kerülő
személyes adatokat bizalmasan kezelem, a kitöltő személye más számára nem azonosítható, az eredményből a
résztvevő személyére nem lehet következtetni.
Kérem, hogy aláírásával ezúton igazolja a vizsgálatban történő részvételét.
2011. február
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